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1. Abstrakt
Hodnocení a vyvozování závěrů z uskutečněné práce je nedílnou součástí všech
odvětví, školství nevyjímaje. Ve školství nás také zajímá, z pohledu učitele, jak si naši
žáci stojí při porovnávání vědomostí ať už při různých soutěžích či přijímacích
zkouškách na střední nebo vysoké školy.
Pozornost odborníků ve vzdělávání a pracovníků decizní sféry zajímá, jak jsou
naši žáci na tom s vědomostmi a dovednostmi v celosvětovém měřítku. Česká
republika o toto srovnávání s ostatními zeměmi projevila zájem, když se roku 1991
připojila do rozsáhlé asociace hodnotící vzdělávání v nejrůznějších oblastech, a sice
Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání IEA. Jednou z těchto
oblastí IEA je přírodovědná a matematická gramotnost. Má nám poskytnout přehled,
jak si žáci na celém světě umí poradit s písemným testem a praktickými úlohami
s matematickým a přírodovědným obsahem.
Při závěrečném vyhodnocování nejde ani tak o konstatování, která země je na
tom s vědomostmi žáků nejlépe, které nejhůře, ale jde především o možnost jak se
ponaučit z úspěchů i neúspěchů ostatních zemí.

2. Úvod
V bakalářské práci bych se chtěla pokusit o jakési srovnání a vyhodnocení výuky
přírodovědných předmětů v České republice a ve čtyřech dalších zemích - USA,
Japonsko, Austrálie a Nizozemsko (základní charakteristiky zemí jsou uvedeny v
příloze A). Mým dalším cílem je porovnat a vyhodnotit výsledky dotazníkového
šetření učitelů s výstupy videozáznamů z vyučovacích hodin přírodovědných předmětů
a nastínit odlišnosti ve vyučovacích metodách a organizaci hodin u zúčastněných zemí.
Hlavním zdrojem pro moji práci je Třetí mezinárodní výzkum matematického a
přírodovědného vzdělávání TIMSS (Third International Mathematics and Science
Study), který navazuje na předchozí výzkumy realizované Mezinárodní asociací pro
hodnocení

výsledků vzdělávání IEA (International Asociation for Evaluation of

Educational Achievement).
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3. Obecně o výzkumu TIMSS a jeho organizaci
IEA, se sídlem v Amsterodamu, byla založena v roce 1959 a od doby svého
vzniku realizovala mnoho výzkumů v různých oblastech vzdělávání (v současnosti
čítá 48 členských zemí). Česká republika se stala členskou zemí v roce 1991.
IEA provedla v letech 1959 a 1976 dva výzkumy matematického vzdělávání a
v letech 1966 a 1980 dva výzkumy přírodovědného vzdělávání. Později bylo
rozhodnuto spojit výzkumy těchto předmětů, neboť výuka spolu v mnohém souvisí.
A tak vznikl výzkum TIMSS, který zahrnuje jak matematickou, tak přírodovědnou
část.
TIMSS má tedy dvě hlavní části:
a) matematickou, jež zahrnuje tyto tematické celky: zlomky a čísla,
geometrie, algebra, prezentace dat, analýza a pravděpodobnost, měření,
úměrnost
b) přírodovědnou, jež zahrnuje tyto tematické celky: zeměpis, přírodopis,
chemie, fyzika, životní prostředí a podstata přírodních věd.
Díky této integraci se TIMSS stal doposud největším a nejkomplexnějším
výzkumem organizovaným IEA a zároveň největším mezinárodním výzkumem
zaměřeným na zjišťování výsledků vzdělávání.
Mezinárodní koordinační centrum výzkumu TIMSS bylo zřízeno ve
Vancouveru na University of British Columbia, v roce 1993 byla koordinací
výzkumu pověřena pracovní skupina na Boston College v USA (Straková,
Tomášek, Palečková, 1996).

3.1. TIMSS 1995
Hlavní šetření TIMSS proběhlo ve školním roce 1994/1995 ve 43 zemích světa.
Testování a následné porovnání výsledků žáků bylo prováděno ve třech věkových
kategoriích:
1. populace - devítiletí žáci (3 + 4. ročník ZŠ)
2. populace - třináctiletí žáci (7 + 8. ročník ZŠ)
3. populace - žáci v posledních ročnících všech typů středních škol
(Straková, Tomášek, Palečková, 1996).
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Komplexní výzkum TIMSS využíval tyto testové nástroje: žákovské testy,
praktické úlohy v podobě pracovních listů a žákovské, učitelské a ředitelské dotazníky.
V rámci výzkumu proběhlo také mapování vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a
analýza osnov a učebnic matematiky a přírodovědných předmětů.
Umístění českých žáků v přírodovědném testu v TIMSS 1995 dopadlo následovně:
4. ročník ZŠ – písemný test: 7. (z 26 zúčastněných zemí)
8. ročník ZŠ – písemný test: 2. (ze 41)
praktické úlohy: 7.(z 19)
poslední ročník SŠ – 14. (z 21)
Ve třetím a čtvrtém ročníku ZŠ (1. populace) dosáhli lepších výsledků žáci
z Koreje, Japonska, USA, Austrálie, Nizozemska a Rakouska. V osmém ročníku ZŠ
(2. populace) předstihli naše žáky v přírodních vědách pouze žáci ze Singapuru
(Tomášek, Straková, Palečková, 1998).
Výborné výsledky našich žáků základních škol byly v kontrastu s výsledky žáků
posledních ročníků všech typů středních škol, které zařadily české středoškoláky na
jedno z posledních míst. Toto výrazné zhoršení umístění středoškoláků ve srovnání
s mladšími žáky základních škol, které bylo zaznamenáno v České republice, je ve
světovém srovnání krajně neobvyklé. Na tomto místě je třeba si položit otázku, zda
v průběhu středoškolského studia vůbec dochází k dalšímu vývoji vědomostí a
dovedností našich žáků ve všeobecné sféře vzdělávání. V ČR se vzdělávací úsilí
soustřeďuje především na konec základní školy, kdy se žáci rozhodují o své
budoucnosti a mají snahu se dostat na typ střední školy, o kterou mají zájem. Žáci,
kteří se nerozhodnou pokračovat ve studiu na gymnáziích, již své všeobecné vzdělání
dále nerozvíjejí nebo je rozvíjejí pouze v omezené míře. I když tedy naši žáci velmi
dobře konkurovali svým vrstevníkům na konci základní školy, v osmnácti letech již
zjevně nestačili žákům ze zemí, ve kterých je kladen na všeobecné vzdělávání důraz
ve všech typech studia následujícího po ukončení povinné školní docházky
(Straková, Palečková, Tomášek 1996).
A tak 6 let po revoluci, v roce 1995, měla ČR možnost se zúčastnit
mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných
předmětech. Byl to první výzkum od dob socialismu, který umožnil porovnat výsledky
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českých žáků a jejich vrstevníků z ostatních zemí a zároveň zhodnotit vyučovací
metody v českých školách.

3.2. TIMSS 1999
Další šetření proběhlo ve školním roce 1998/1999 a je často označováno také
jako TIMSS-R (Third International Mathematics and Science Study –Repeat), což je
vlastně pokračování z roku 1995, omezené pouze na jednu věkovou kategorii žáků. Ve
většině zúčastněných zemích se jednalo o žáky nacházející se v 8. ročníku povinné
školní docházky (v ČR to jsou žáci v 8. ročníku základní školy a odpovídajících
ročnících šestiletých a osmiletých víceletých gymnázií). Výzkum byl navržen tak, aby
bylo také možno porovnat výsledky žáků 8. ročníků v roce 1999 s výsledky žáků 8.
ročníků v roce 1995 a zjistit, jak se během uplynulých 4 let změnily vědomosti žáků a
jaké faktory na to měly vliv. Kromě tohoto srovnání se naskytla také možnost srovnání
výsledků žáků 4. ročníků z roku 1995 s výsledky stejné populace o čtyři roky později
(kdy testovaní žáci z roku 1995 se nacházeli ve čtvrtých třídách a při výzkumu roku
1999 ve třídách devátých). Test výzkumu TIMSS 1999 byl navržen a sestaven na
stejných principech jako test z roku 1995. Důležité bylo, aby test měl stejnou obtížnost
a stejné parametry jako test původní. TIMSS-R se zúčastnilo 38 zemí, přičemž 26 zemí
se již účastnilo TIMSS v roce 1995. V ČR šetření proběhlo na 89 ZŠ a 59 víceletých
gymnáziích.
V roce 1999 se výsledky českých žáků oproti roku 1995 viditelně zhoršily.
V matematice šlo přitom o rozdíl statisticky významný, v přírodovědných oborech byl
pokles ve výsledcích statisticky významný pouze v případě fyziky.
Co se týče výsledků českých žáků osmých tříd v přírodovědných oborech, došlo
k nepatrnému zhoršení: 8. v pořadí (z 28 zúčastněných zemí). Informace získané
pomocí dotazníkového šetření přitom neprokázaly žádné významné změny v domácím
zázemí žáků, vybavení škol, výukových metodách, ani v názorech, postojích a
pracovních povinnostech žáků, učitelů a ředitelů škol. Kde tedy hledat příčiny
zhoršení výsledků našich žáků? Možnými příčinami by mohly být změny v našem
vzdělávacím systému v devadesátých letech. Základní škola byla v roce 1995 osmiletá
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a v době testování již žáci obsáhli všechno učivo dané standardem základního
vzdělávání. Na rozdíl od testování roku 1999, kdy došlo k rozšíření výuky o povinný
devátý ročník a v důsledku nového uspořádání 1. a 2. stupně základní školy došlo ke
změnám v obsahu výuky v jednotlivých ročnících. Tyto změny se projevily jednak
snížením hodinové dotace u některých předmětů, jednak přesunutím učiva z nižších
ročníků do vyšších, vypuštěním některého učiva nebo naopak zařazením učiva nového.
Tím pádem, nemuseli být žáci testovaní v roce 1999 připraveni na některé úkoly a
otázky použité v testu TIMSS – R tak dobře, jako v roce 1995
(Palečková, Tomášek 2001).
Obrovskou výhodou výzkumů bylo kromě klasických testových úloh, z nichž se
určovala úspěšnost řešení žáků jednotlivých zemí, také dotazníkové šetření, které
zkoumalo vzdělávací prostředí a shrnovala názory, postoje a pracovní povinnosti žáků,
učitelů a ředitelů škol. (Dotazníkové šetření proběhlo obdobným způsobem jako v roce
1995).

3.3. TIMSS Videostudy
Videostudie TIMSS 1999 navazuje na mezinárodní výzkum matematického a
přírodovědného vzdělávání. Zúčastnily se jí země z celého světa, včetně České
republiky. Videostudie TIMSS byla stejně jako TIMSS-R zaměřena na výuku
matematiky a přírodovědných předmětů. Výuka matematiky byla sledována v sedmi
zemích (Austrálie, ČR, Hongkong, Japonsko, Nizozemsko, Švýcarsko a USA).
Videostudie přírodovědných předmětů se týkala pěti zemí (Austrálie, Česká republika,
Japonsko, Nizozemsko, USA). Všechny země, kromě USA, jsou země, které dosáhly
vynikajících výsledků ve výzkumu TIMSS v roce 1995. Studie byla organizována a
z velké části i financována institucemi ze Spojených států. Žáci USA dopadli oproti
jiným zúčastněným zemím velice podprůměrně, proto byl na popud USA zrealizován
tento projekt, který by alespoň částečně mohl poukázat na hlavní odlišnosti výuky v
zemích s výbornými výsledky a v USA (Kramplová, Palečková, 2006).
Každá z jednotlivých zemí měla za úkol vybrat náhodný vzorek cca 100 škol,
kde následně bylo natočeno v 8. ročnících téměř 100 vyučovacích hodin
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přírodovědných předmětů. Ve všech pěti zemích byla videostudie zaměřená na
pozorování tří významných složek organizace vyučovacích hodin:
•

organizace výuky

•

přírodovědný obsah

•

žákovská aktivita

(Roth et al, 2006).
Cílem projektu nebylo ani tak ukázat a najít nejlepší výukové metody, jejichž
použití by mohlo zlepšit výuku sledovaných předmětů, a tak i vylepšit znalosti a
dovednosti žáků. Hlavní vize autorů projektu byla ukázat, v čem a do jaké míry se od
sebe liší výukové metody a stereotypy v zemích, a poskytnout zúčastněným zemím se
možnost se z těchto odlišností poučit. Například bylo sledováno, zda experiment
provádí spíše žák či učitel, kolik času je věnováno opakování látky, kolik výkladu
látky nové, kolik času je věnováno zkoušení atd.

4. Dotazníkové šetření TIMSS
Jak již bylo uvedeno, jednou ze součástí výzkumu TIMSS bylo kromě testů také
dotazníkové šetření. Národní koordinátoři výzkumu vyplňovali dotazník
shromažďující informace o struktuře a obsahu matematického a přírodovědného
vzdělávání v jednotlivých zemích. Ředitelům škol byly určeny školní dotazníky,
zahrnující otázky týkající se charakteristiky školy, personálního složení, rozdělení
pravomocí a odpovědností, náplně studia, organizace a činností ve škole atd. Testovaní
žáci odpovídali na otázky týkající se jejich vztahu k matematice a přírodním vědám,
otázky o jejich domácím zázemí, o činnostech v rámci výuky, o mimoškolních
aktivitách atd. (Straková, Palečková, Tomášek, 1997). Posledním typem dotazníků,
určených pro učitele, se budu podrobněji zabývat v kapitole 4.1.
Hlavním cílem celého výzkumu bylo popsat a porovnat vzdělávací kurikulum
zúčastněných zemí v jeho třech sférách (viz příloha B), tzn.
• kurikulum zamýšlené – cíle výuky předmětů tak, jak jsou definovány na
úrovni vzdělávacího systému (osnovy, standardy, apod.)
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• kurikulum realizované – učivo předané žákům konkrétními učiteli
v konkrétních školách a konkrétních třídách, (hlavním zdrojem informací
pro výzkum tohoto kurikula se stala část dotazníkového šetření zaměřená
na školy a učitele)
• kurikulum dosažené (osvojené) – učivo, které si žáci skutečně osvojí, (ke
zjišťování jednoho z aspektů dosaženého kurikula, jakým jsou
perspektivy a postoje žáků, sloužila část dotazníkového šetření
prováděná mezi testovanými žáky).
Dotazníkové šetření výzkumu TIMSS 1995 bylo navíc spojeno s rozsáhlou
analýzou učebních osnov a nejpoužívanějších učebnic, a tak se naskytla možnost
provést komplexní srovnání matematického a přírodovědného vzdělávání v rámci
různých zemí na celém světě (TIMSS-R se již na tuto analýzu zamýšleného kurikula
nezaměřoval). Celá studie má za úkol porovnat a interpretovat rozdíly ve vzdělávacích
systémech jednotlivých zemí, a tak napomoci ke zkvalitnění výuky matematiky a
přírodovědných předmětů v mezinárodním měřítku
(Straková, Palečková, Tomášek, 1997).

4.1. Učitelské dotazníky
Učitelské dotazníky byly určeny učitelům matematiky a přírodovědných
předmětů vyučujícím v testovaných třídách, dotazník měl za úkol shromáždit
informace o akademickém a odborném zázemí učitelů, metodách výuky a vztahu
k předmětu, který vyučují. Otázky v dotazníkovém šetření TIMSS-R je možno rozdělit
do čtyř tematických okruhů:
a) charakteristika učitele – tento okruh otázek zkoumal zázemí učitele a
jeho profesní zkušenosti (např. pohlaví, věk, pedagogické zkušenosti
atd.)
b) názory učitele na vyučování - tyto otázky se zaměřovaly na názory
učitele z hlediska vyučovaného předmětu a výuku vůbec (např. jak se
učitel orientuje ve školních dokumentech, názory na vyučované
předměty, faktory ovlivňující úspěšnost žáků atd.)
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c) vyučovací metody a činnosti při hodině – obsahem tohoto okruhu otázek
jsou vyučovací metody a činnosti, které učitel realizuje při vlastní výuce.
Do této kategorie lze zařadit např. organizaci hodin (jak často žáci
pracují samostatně či ve skupinkách, kolik času je věnováno diskuzi,
výkladu učiva učitelem, samostatné práci), způsob interakce s žáky
(kladení otázek, reakce učitele na odpovědi žáků), využití učebnic a
učebních textů a jiných pomůcek při výuce
d) probírané učivo a výukové cíle – otázky v tomto celku zjišťovaly, zda se
jednotlivé tematické celky uvedené v kurikulárním rámci probíraly,
probírají či budou probírat, a kolik času jim bylo věnováno v aktuálním
školním roce (Straková, Palečková, Tomášek, 1997).

5. Srovnání a vyhodnocení učitelských dotazníků TIMSS a
výstupů TIMSS Videostudy
Cílem této kapitoly bude srovnání a následné vyhodnocení jednotlivých činností
a aktivit ve vyučovacích hodinách, způsob interakce učitele s žáky a celková
organizace hodin. Dalším cílem je porovnat nakolik se od sebe liší informace sdělené
učiteli a zaznamenané do dotazníků se skutečnostmi, které byly natočeny ve
vyučovacích hodinách. Při následujícím srovnávání TIMSS-R a TIMSS Videostudy
jsem pro přehlednost používala tabulky.

5.1. Činnosti ve vyučovacích hodinách přírodovědných předmětů, porovnání
V této části jsem se zaměřila na sledování dílčích činností při hodinách
přírodovědných předmětů v testovaných třídách. Jednotlivé výstupy – data získaná
z učitelských dotazníků TIMSS-R a výsledky TIMSS Videostudy se dají porovnávat
jen přibližně. TIMSS-R uvádí, jaké procento (%)1 výuky představuje doba strávená
uvedenými činnostmi v průběhu jednoho měsíce a TIMSS Videostudy uvádí, jaké
procento (%)2 sledované vyučovací hodiny představuje doba strávená uvedenou
činností s tím, že jde o průměr zhruba ze sta natočených vyučovacích hodin.
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Rozdíly v procentech TIMSS-R a Videostudy jsou u některých zemí viditelně
rozdílné, může to být způsobeno rozdílným vnímáním jednotlivých dotazníkových
otázek v překladech, na rozdíl od Videostudy, kde byl prováděn jednotný způsob
vyhodnocování. Proto u každé tabulky je uvedeno přesné znění dotazníkové otázky a
přesná charakteristika toho, co je sledováno ve Videostudy.
Velice obtížné bylo najít podobné činnosti, které by si v TIMSS-R a Videostudy
navzájem odpovídaly a daly by se porovnat. U následujících čtyř tabulek v této
podkapitole se mně to podařilo, v TIMSS-R a Videostudy se daly najít sledované
činnosti, které sobě navzájem odpovídaly.
Tab. č. 1: Žáci dělají pokusy
TIMSS-R

TIMSS

(%)1

Videostudy
(%)2

Austrálie

23

33

ČR

5

4

Japonsko

24

34

Nizozemí

5

19

USA

17

22

(Martin et al, 2000), (Roth et al, 2006)
(V rámci výzkumu Videostudy: independent practical activities → praktické činnosti,
které si žáci řídí sami – laboratorní pokusy; studenti pracují buď samostatně nebo
v malých skupinách; úlohy zahrnují: pozorování, manipulaci s přístroji, materiály či
organismy).
(Znění dotazníkové otázky v rámci TIMSS – R: Kolik procent doby strávené během
měsíce v hodinách daného přírodovědného předmětu v testované třídě dělají žáci
pokusy?)
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Tab. č. 2: Učitel(ka) provádí demonstrační pokusy
TIMSS

TIMSS-R
(%)

1

Videostudy
(%)2

Austrálie

6

9

ČR

7

10

Japonsko

9

9

Nizozemí

5

8

USA

8

4

(Martin et al, 2000), (Roth et al, 2006)
(V rámci výzkumu Videostudy: whole class practical activities → učitel demonstruje
či ukazuje modely týkající se probíraného učiva v přírodních vědách např. „Toto je
model lidského srdce…“ nebo přímo demonstruje jevy a procesy v přírodních vědách).
(Znění dotazníkové otázky v rámci TIMSS – R: Kolik procent doby strávené během
měsíce v hodinách daného přírodovědného předmětu v testované třídě provádí
učitel(ka) demonstrační pokusy? )
Z tabulky 1 vyplývá, že Česká republika značně zaostává za ostatními zeměmi,
co se týče doby, kterou žáci stráví praktickými činnostmi. I když všechny země
(včetně ČR) ve svém přírodovědném kurikulu uvádějí jako jeden z cílů naučit žáky
samostatně experimentovat a pracovat, je vidno, že učitelé v zemích jako je Austrálie a
Japonsko na tento cíl kladou velký důraz a snaží se k němu žáky skutečně dovést, na
rozdíl od českých učitelů.
Ze vzájemného porovnání doby strávené žákovskými pokusy a demonstračními
pokusy učitele, lze na základě tabulek 1 a 2 konstatovat, že ve všech zemích,
s výjimkou ČR, je žákům spíše umožněno, aby si vyzkoušeli pokus sami než aby ho
prováděli vyučující.
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Tab. č. 3: Výklad látky učitelem
TIMSS-R
(%)

1

TIMSS
Videostudy
(%)2

Austrálie

18

38

ČR

32

71

Japonsko

31

42

Nizozemí

13

42

USA

19

50

(Martin et al, 2000), (Roth et al, 2006)
(V rámci výzkumu Videostudy: whole classs seatwork activities → ústní výklad
probíraného učiva učitelem, často doplněná vizuálními pomůckami; např. zahrnuje
prezentování nových pojmů s použitím map, grafů, diagramů či obrázků; také možné
používání videonahrávek pro vizuální představu v přírodovědném obsahu).
(Znění dotazníkové otázky v rámci TIMSS – R: : Kolik procent doby strávené během
měsíce v hodinách daného přírodovědného předmětu v testované třídě věnujete
výkladu látky?)
Z tabulky č. 3 je patrné, že u všech zemí byl videostudií zjištěn větší podíl
výkladu látky, než učitelé uváděli v dotaznících. Oba výzkumy dokázaly, že Česká
republika drží prvenství, co se týče frontální výuky, a sice ve videostudii 71%.
Nejméně času pro výklad učiva je věnováno v Nizozemí a Austrálii.
Tab. č. 4: Žáci samostatně procvičují
TIMSS-R
(%)

1

TIMSS
Videostudy
(%)2

Austrálie

11

19

ČR

12

13

Japonsko

5

15

Nizozemí

23

28

USA

11

23

(Martin et al, 2000), (Roth et al, 2006)
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(V rámci výzkumu Videostudy: independent seatwork activities → žáci pracují
samostatně nebo v malých skupinách na přidělené práci; opisování poznámek,
překreslování

diagramů

z tabule,

dataprojektoru

či

jiných

zdrojů;

písemné

zpracovávání položených otázek, zpracovávání esejí; spontánní diskuse a hledání
nápadů v malých skupinkách).
(Znění dotazníkové otázky v rámci TIMSS – R: Kolik procent doby strávené během
měsíce v hodinách daného přírodovědného předmětu v testované třídě žáci samostatně
procvičují?)
Tabulka č. 4 poukazuje na to, že Česká republika, jak dokázal výzkum
Videostudy, dává žákům nejmenší prostor v hodinách samostatně procvičovat. Větší
důraz na samostatnou žákovskou aktivitu je zaznamenán u Nizozemí či USA.

5.2. Další zajímavá zjištění v jednotlivých výzkumech
Jak jsem již uvedla v podkapitole 5.1., bylo velice obtížné najít v obou
výzkumech takové činnosti ve vyučovacích hodinách, které by se daly navzájem
porovnat a vyhodnotit. Proto jsem zde tuto podkapitolu zařadila z důvodu vyhodnocení
a znázornění některých dílčích činností při vyučovacích hodinách pro jednotlivé
výzkumy odděleně, a sice takové činnosti, které dle mého názoru stojí za povšimnutí a
činí mezi jednotlivými zeměmi velké rozdíly. Pro přehlednost vyhodnocení jsem
použila grafy, a obdobně jako u 5.1. uvádím přesnou charakteristiku činnosti
definovanou ve Videostudy a přesné zadání otázky v učitelském dotazníku TIMSS-R.

16

5.2.1. Videostudy
Graf č.1: Samostatná práce, práce ve skupinách
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které představuje doba strávená

uvedenou činností s tím, že jde o průměr zhruba ze sta natočených vyučovacích hodin).
(Roth et al., 2006)
(V rámci výzkumu Videostudy: samostatná práce (individual work) → učitel dává
žákům pokyny k samostatné práci, nebo zadá úlohu a žák se má samostatně pokusit
navrhnout řešení. Např.: „Přemýšlejte o možných hypotézách a výsledky zaznamenejte
do sešitů…“.
Práce ve dvojicích/skupinách (pair/group work) → učitel dává žákům pokyny k práci
ve dvou či vícečlenných skupinkách, nebo učitel zadá úlohu a žáci ve skupince se
mají pokusit navrhnout společné řešení) (Roth et al., 2006).
Graf č. 1 poukazuje na to, jakou příležitost mají žáci nezávisle spolupracovat, a
to buď individuálně nebo v rámci pracovních skupinek. V rámci všech zemí je
nejběžnějším rysem práce ve skupinách: společné sdílení pomůcek, společný zasedací
pořádek a společná komunikace.
Nejvíce žáci samostatně pracují (individual work) v Nizozemí a Austrálii (s 24 a
14 % času vyučovací hodiny), značně za nimi zaostávají čeští a japonští žáci ( s 9 a 8
% času vyučovací hodiny).
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Nejvíce času pro práci ve dvou a vícečlenných skupinkách (pair/group work) je
věnováno v Japonsku (36 %) a Austrálii (34 %), Česká republika této činnosti věnuje
pouze 5 % výukového času (Roth et al., 2006).
Graf č.2:Odborná terminologie
Odborná terminologie
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(Počet termínů1 – průměrný počet odborných termínů během sta natočených
vyučovacích hodin).
(Roth et al., 2006)
(V rámci výzkumu Videostudy: odborné termíny (science terms)→ vědecký odborný
termín, který se skládá maximálně ze tří slov (energie, fotosyntéza apod.) se
specifickým vědním významem.
Velmi odborné termíny (highly technical science terms)→ vědecký odborný termín,
který se skládá maximálně ze tří slov (relativní molekulová hmotnost apod.). Tyto
termíny jsou používány ve výuce přírodních věd, ale méně pravděpodobněji se
s těmito termíny žáci setkávají v každodenním životě) (Roth et al., 2006).
Z grafu č. 2 vyplývá, že při výuce naši učitelé mnohem více používají odbornou
terminologii, v české hodině je použito v průměru 56 různých odborných výrazů,
v nizozemských školách pouze 18 odborných výrazů.
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5.2.2. TIMSS-R
Graf č. 3: Vyvozování závěrů při řešení úloh
Vyvozování závěrů při řešení úloh
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(%1 – procento učitelů, kteří tuto činnost požadují od žáků každou hodinu nebo ve
většině hodin).
(Martin et al, 2000).
(Znění dotazníkové otázky v rámci TIMSS – R: Jak často požadujete od žáků
v hodinách daného přírodovědného předmětu,aby…
A – zdůvodnili tvrzení, nápad
B – znázornili nebo vysvětlili vztahy pomocí tabulek, diagramů nebo grafů).
Z grafu č. 3 plyne, že čeští učitelé, ve srovnání s učiteli z ostatních zemí,
většinou požadují od žáků, aby svůj nápad či tvrzení zdůvodnili. Naopak Česká
republika a Nizozemí značně zaostává za ostatními zeměmi, kdy učitelé od žáků
požadují vysvětlit nebo znázornit řešení úloh pomocí tabulek či grafů.
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Graf č. 4: Hodnocení žáků
Hodnocení žáků
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(%1 – procento učitelů, kteří daným podkladům přikládají značný nebo poměrně
značný význam).
(Martin et al, 2000).
(Znění dotazníkové otázky v rámci TIMSS – R: Jak velký význam přikládáte
následujícím podkladům při hodnocení práce v daném přírodovědném předmětu
v testované třídě?
A – vlastní testy, ve kterých žádáte žáky, aby napsali vlastní řešení úlohy, odpověď
nebo vysvětlení
B – vlastní testy, ve kterých žádáte žáky, aby zaškrtli správné odpovědi z nabízených
možností nebo na otázky odpovídali pouze ano-ne
C – výsledky prací na projektech nebo v praktických/laboratorních cvičeních).
Jak je patrné z grafu č. 4, učitelé z Austrálie, České republiky a Nizozemí
používají k hodnocení žáků především testy s otevřenou odpovědí. Američtí a japonští
učitelé kladou také velký důraz na hodnocení projektů či praktických cvičení.
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6. Základní charakteristiky vzdělávacích systémů zemí, základní
cíle kurikula přírodních věd
Jak již bylo uvedeno v úvodu, bakalářská práce bude zaměřena na srovnávání a
vyhodnocení výuky přírodovědných předmětů v pěti zemích. V následující kapitole
jsou uvedeny stručné charakteristiky vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích, jak
na úrovni základního vzdělávání, tak na úrovni středních škol, kterých se Mezinárodní
výzkum TIMSS týkal. Jsou zde také uvedeny základní odlišnosti cílů přírodovědných
kurikul jednotlivých zemí.

6.1. AUSTRÁLIE
(viz příloha C)
Základní školy
Vzdělávání na základních školách je povinné od 6 let věku dítěte. V základních
školách vykonávají děti pouze část povinné školní docházky, kterou dokončují na
školách středních. Základní škola trvá ve většině států 6-7 let. Povinná školní
docházka je od 6 do 15 let, v Tasmánii do 16 let (Ježková a kol., 1996).
Cílem výuky na základních školách je naučit děti základním dovednostem (číst, psát,
počítat), rozšířit jejich schopnosti a připravit je na studium na středních školách.
Vyučuje se zde proto psaní, čtení, angličtina, matematika a další předměty. Zvláštní
důraz je kladen na výuku angličtiny u minoritních skupin obyvatelstva. Kontrola a
hodnocení výsledků výuky na základních školách je v každém státě různá: v některých
státech jsou stanoveny určité postupové standardy , které musí děti splnit před
postupem do dalšího ročníku, v jiných státech je výuka zaměřena spíše na celkový
rozvoj osobnosti dítěte (Ježková a kol., 1996).
Střední školy
Po dokončení povinné školní docházky v 15, resp. 16 letech se mohou mladí lidé
rozhodnout pro:
• učňovskou přípravu (trade training), která probíhá zčásti přípravnými
krátkodobými kurzy na kolejích technického vzdělávání (TAFE) a poté
je zcela věnována výuce řemeslných dovedností
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• příprava na povolání, tj. do učebního poměru, standardní učební poměr
trvá 4 roky a je kombinací praktické výuky u zaměstnavatele a part-time
na TAFE
• vyšší stupeň střední školy, ať již všeobecně vzdělávací nebo s nějakým
zaměřením a zároveň se tak připravovat na studium na vysokých školách
a kolejích pro rozvinutá studia, které jsou součástí terciárního sektoru
vysokých škol (College for Advanced Education – CAE).
Střední škola trvá 5-6 let, podle délky základní školy a povinné školní docházky ve
státě. Všechny děti jsou povinny strávit alespoň dva až tři roky na stření škole a
dokončit tak svoji povinnou školní docházku. Po získání úplného středního
vzdělání je však zapotřebí studovat až do 17-18 let, tj. na základní a střední škole
celkem 12 let studia (Ježková a kol, 1996). Úplné střední vzdělání získává okolo
45-50 % mladé populace. Nejrozšířenější formou střední školy je všeobecně
vzdělávací škola, podobající se anglické „grammar school“, které je v některých
státech jediným typem střední školy.
Základní cíle přírodovědného kurikula
Cíle výuky přírodních věd si stanovují: „Výuka věd by měla rozvinout porozumění
úlohy vědy a technologie ve společnosti, společně s vědeckotechnologickými
zručnostmi.“
Specifickými cíli výuky přírodních jsou:
• studenti by měli rozvíjet sebedůvěru, optimismus a schopnosti na to, aby
uspokojili svoji zvědavost po poznání světa fyziky, biologie a světa
technologií a taky vyvinuli vlastní řešení na problémy, které vznikají
kolem nich každý den
• všichni studenti, jako členové společnosti, by měli být schopní účastnit
se veřejných debat, na kterých se uskutečňují rozhodnutí ohledně vědy a
vědeckých metod.
V australských školách se klade důraz na to, je-li potřeba vyřešit nějaký problém, je
důležité ho analyzovat po částech, k tomuto cíli mají žáky vést přírodní vědy. Věda
je přirozený nástroj pro přetváření světa. Pracovat vědecky je velmi užitečný způsob
napomoct k vyřešení mnoha důležitých problémů (Robitaille, 1997).
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6.2. ČESKÁ REPUBLIKA
(viz příloha D)
Základní školy
Od roku 1996/1997 je délka základní školy shodná s délkou povinné školní docházky
a činí 9 let. Děti ve věku povinné školní docházky (6-15 let) navštěvují převážně
základní školu. Žáci, kteří mají zájem a jejichž rodiče o to požádají a kteří vyhoví
podmínkám přijímacího řízení, mohou počínaje 6. nebo 8. ročníkem plnit povinnou
školní docházku na víceletém gymnáziu, popř. osmileté konzervatoři. Úspěšným
ukončením povinné školní docházky (Vzdělávacího programu základní vzdělávání)
získává žák od roku 2005 stupeň základní vzdělání, vysvědčení jsou od tohoto roku
opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání (Eurydice, 2006).
Základní škola má dva stupně: První stupeň tvoří 1.-5. ročník a druhý stupeň 6.-9.
ročník.
V srpnu roku 2004 byl schválen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
(RVP ZV). Školy si v jeho rámci budou vytvářet vlastní školní vzdělávací programy.
RVP ZV vymezuje devět základních vzdělávacích oblastí, tvořených jedním nebo více
vzdělávacími obory, průřezová témata a doplňující vzdělávací obory (jazyk a jazyková
komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie,
člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura, člověk a
zdraví, člověk a svět práce) (VÚP Praha, 2005), (Eurydice, 2006).
Střední školy
Střední školy navštěvují žáci ve věkovém rozmezí od 16 do 19 let. Počáteční hranice
je dána ukončením povinné školní docházky.
Cílem středního vzdělávání je rozvíjet vědomosti, dovednosti a hodnoty získané
v základním vzdělávání, a to buď širším všeobecným vzděláváním, nebo odborným
vzděláváním spojeným se všeobecným.
V závislosti na druhu a délce absolvovaného vzdělávacího programu lze v různých
druzích a typech středních škol dosáhnout:
• střední vzdělání (1-2 roky)
• střední vzdělání s výučním listem (2-3 roky), popř. zkráceným studiem
pro ty, kdo mají střední vzdělání s maturitní zkouškou (1-1,5 roku)
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• střední vzdělání s maturitní zkouškou, programy jsou různé délky
(čtyřleté, 1-2leté, dvouleté) (VÚP Praha, 2005).
Základní cíle přírodovědného kurikula
• Pomoct studentům pochopit procesy a fenomény vyskytující se v přírodě
a v každodenním životě.
• Postoupit od konkrétního k abstraktnímu poznání.
• Pomoct studentům dosáhnout komplexních znalostí pomocí různých
vědeckých metod: pozorování, pokus, systematizace, analýza, měření
apod.
• Zkoumat příčiny a vztahy ve vědách.
• Řešit praktické problémy.
• Zajistit, aby studenti docenili a pochopili hodnotu přírodních zdrojů,
životního prostředí (Robitaille, 1997).

6.3. JAPONSKO
(viz příloha E)
Základní školy
Základní škola je šestiletá, určená pro věk 6-12, na ni navazuje nižší střední škola.
Kurikulum je předepsáno centrálně, ale reforma z roku 1992/93 umožňuje jeho
modifikace a varianty na lokální úrovni. Pro každý předmět jsou stanoveny cíle a
obsah. Obsah, ve srovnání s předchozím obsahem před reformou, byl podstatně
zredukován. Japonská škola je výkonově orientována a znamená pro žáky značnou
zátěž (Walterová, 1996).
V novém kurikulu se zdůrazňuje sociální a osobnostní rozvoj žáka, jeho citový a
morální rozvoj. Důležitou roli zde hrají také japonské tradice a kultury, další
významné místo také zaujímají internacionální a interkulturní aspekty.
V obsahu základní školy se rozlišují tři základní oblasti: morální výchova, základní
předměty a sociální činnosti (např.žákovské rady, klubové aktivity, školní slavnosti
apod.). V novém učebním plánu byly zvýšeny počty volitelných předmětů, mezi nimi
je i cizí jazyk ( převážně angličtina). V posledním ročníku si žáci mohou zvolit
výběrový předmět zcela podle svého zájmu (Walterová, 1996).
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Střední školy
(Resp. vyšší střední škola) Ve věku 15 let jsou žáci přijímáni na tříleté střední školy
gymnaziálního typu nebo na odborné školy. Největší zájem je o střední školy, které
vedou k vysokoškolskému vzdělání. Je na ně přijímáno 75 % žáků. Odborné školství
nemá tak vysokou prestiž, připravuje žáky v oborech zemědělských, průmyslových,
obchodních a jiných služeb. Podíl středních odborných škol s profesní přípravou není
vysoký, protože tyto školy neposkytují žádný titul a jejich absolventi dosud neměli
valné vyhlídky na prestižní zaměstnání či jinou kariéru (Walterová, 1996).
Od roku 1994 byl zaveden nový typ střední školy tzv. sjednocená škola, která
kombinuje odborné a všeobecně vzdělávací předměty.
Kurikulum střední všeobecně orientované školy je široké. Zahrnuje japonštinu,
přírodní a společenské vědy a cizí jazyky. Všechny tyto předměty jsou součástí
přijímacích zkoušek na vysoké školy. Za klíčový význam střední školy je považována
příprava k dalšímu vzdělávání a příprava na životní kariéru.
Základní cíle přírodovědného kurikula
• Znát svět přírody, naučit se mít přírodu rád a snažit se řešit problémy
spojené s přírodou: Zároveň pochopit podstatu přírodních jevů a
fenoménů (cíle základní školy).
• Prohlubování znalostí, vytvoření hlubšího vědeckého poznání a
myšlení – pomocí např.samostatné práce, experimentů apod.
(Robitaille, 1997).

6.4. NIZOZEMÍ
(viz příloha F)
Základní školy
Základní školy jsou 7-8leté. Poskytují vzdělání pro veškerou populaci do věku 12 let
jednotně. Obecné cíle zahrnují rozvíjení citů, intelektu, tvořivosti, osvojení základních
znalostí a společenských, kulturních a tělesných dovedností. Významnou součástí cílů
je také multikulturní výchova (Ježková, Walterová, 1997).
Každá škola vypracovává podle předepsaných kritérií vždy na dva roky své vlastní
kurikulum, obsahující také specifické cíle školy, kritéria hodnocení žáků aj.
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Obsah vzdělání je definován následujícími základními předměty a oblastmi:
holandština, matematika, angličtina a fyzický rozvoj. Další oblasti tvoří: zeměpis,
dějepis, přírodní vědy, společenské vztahy a politický systém, výklad světa a
náboženské a filozofické systémy, umění a řemesla, literární výchova, výtvarné umění,
hudba, ruční práce, hry a tělesný pohyb, sociální dovednosti, dopravní výchova
(Ježková, Walterová, 1997).
Střední školy
Ve dvanácti letech se žák musí rozhodnout o své další vzdělávací dráze. Volí jeden ze
čtyř typů středních škol, rozhodnutí o výběru střední školy nemusí být konečné.
Existují způsoby horizontální a vertikální prostupnosti mezi jednotlivými typy
středních škol. První ročník všech středních škol je považován za „přestupový“,
umožňující korekci rozhodnutí (Ježková, Walterová, 1997). Střední školy navazují na
školu základní a představují tyto čtyři typy:
• preuniverzitní vzdělání (VWO) – gymnázia, athenea, lycea, připravují
studenty 6 let pro studium na vysokých školách.
• vyšší všeobecně vzdělávací střední školy (HAVO) – 5leté, připravující
studenty především na vyšší odborné vzdělávání
• nižší všeobecně vzdělávací školy (MAVO) – 4leté, otevřené, studenti
pokračují ve studiu na vyšší střední všeobecně vzdělávací škole nebo na
odborných školách
• střední odborné školy (VBO) – poskytující 3- až 4letou předprofesní
přípravu. Odbornou přípravu studenti získávají na odborných učilištích,
vyšších odborných školách a v dalších formách přípravy (Ježková,
Walterová, 1997).
Od roku 1993 je na všech typech středních škol zavedeno společné kurikulum pro
první tři roky studia, v nichž žáci dokončují povinnou školní docházku. Vnitřní
diferenciace střední školy se zúžila na dva hlavní typy: 1. Společné kurikulum
sjednocuje obsah na všech středních všeobecně vzdělávacích školách a 2. Společné
kurikulum tvoří všeobecný komponent na školách s předprofesní přípravou VBO
(Ježková, Walterová, 1997).
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Základní cíle přírodovědného kurikula
Pro základní školy:
• studijní plány s zaměřují na rozvinutí znalostí světa kolem nás, se kterým
je náš život spojen
• umět se radovat ze zkoumání přírody, s badatelsky orientovaným
postojem
• zaujmout zodpovědný postoj k životnímu prostředí
• základní prvky přírodovědných předmětů vyučovaných na ZŠ jsou:
lidské tělo, zvířata a rostliny, životní prostředí, znalost přírodních
procesů
• specifické znalosti potom zahrnují: pozorování a měření, práce ve
skupinách-učit se spolupráci, formulování otázek, vytvoření-zpracovánívyvození závěrů z vlastní práce.
Pro střední školy:
• přírodní vědy jsou rozdělené na oddělenou výuku: biologie, chemie,
fyziky, geografie, fyzické geografie
• z těchto jednotlivých oborů přírodních věd, jsou vybírána taková témata,
které studenti mohou použít v každodenním životě
• důraz na samostatnou práci studenta, která zahrnuje např.: komunikační
a společenské schopnosti, provádění experimentů, práce s daty a jejich
zpracovávání, používání odborných termínů, práce s počítačem. (30%
času výuky je zaměřeno na praktické dovednosti) (Robitaille, 1997).

6.5. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
(viz příloha G)
Základní školy
Hlavním posláním základní školy je sociální a rozumový rozvoj žáka ve věku do 12
nebo 15 let. Kurikulum je závislé na cílech dané školy nebo komunity. Zahrnuje
integrované prakticky orientované oblasti obsahu nebo předměty, v nichž se rozvíjejí
dovednosti čtení, hláskování, psaní, počítání, výrazové činnosti a tělesná výchova
(Ježková a kol., 1996).
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V nižších ročnících jsou předměty společné pro všechny žáky, ale převažují skupinové
a individualizované činnosti. Ve vyšších ročnících jsou zaváděny volitelné předměty.
Společný základ kurikula tvoří mateřský jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, hudební
a výtvarná výchova. Tělesná a sportovní výchova je významnou složkou školních
aktivit.
Střední školy
Střední škola je neselektivní, je určena všem žákům bez ohledu na jejich schopnosti
(mainstreaming), také je zavedena vnitřní diferenciace (tracking), tato diferenciace je
zajišťována volitelnými předměty, kurzy a specializovanými činnostmi. Základem
kurikula je angličtina, přírodní vědy, matematika, společenská studia a tělesná
výchova. I tyto předměty mohou mít různé varianty na téže škole pro skupiny
studentů. Volitelné předměty tvoří zhruba polovinu vyučovacího času.
Nejběžnější jsou tři směry, které nabízejí všechny střední školy:
•

akademický směr – připravuje na vysokou školu

•

odborný směr – poskytuje předprofesní přípravu

•

všeobecný směr – kombinuje akademickou a odbornou přípravu.

Základní cíle přírodovědného kurikula
Přírodní vědy jsou vyučovány na všech stupních vzdělání. Avšak na ZŠ mohou mít
žáci omezený vědecký výklad, který záleží na dovednostech učitele. V 7. a 8. ročníku
již žáci mají přírodní vědy povinné. Některé školy poskytují 7., 8. a 9. ročníku
vyučování biologie, fyziky, chemie a geografie odděleně, jiné školy praktikují
integrovaný způsob výuky.
Na středních školách se většina studentů věnuje 1-2 roky studiu takových přírodních
věd, které jsou potřebné k ukončení střední školy (k maturitě). Na úrovni střední školy
se přírodovědné předměty vyučují odděleně. Mnohé školy se specializují na výuku
pokročilé fyziky a chemie, zoologie, astronomie, ekologie apod. (Robitaille, 1997).
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7. Závěr
V závěrečné kapitole bych chtěla celkově zhodnotit tuto bakalářskou práci. Cíle,
které jsem si stanovila v úvodu práce, jsem dodržela. Vyhodnotila a porovnala jsem
výuku přírodovědných předmětů u pěti zkoumaných zemí pomocí údajů, které mi
poskytly výzkumy TIMSS-R a TIMSS Videostudy.
Původní záměr, pouze porovnávat tyto výzkumy, mně zkomplikovala situace,
kdy bylo obtížné nalézt v obou výzkumech takové údaje, které by se daly navzájem
porovnávat. Proto jsem ještě zařadila podkapitolu, ve které jsou jednotlivé výzkumy
odděleny, ale i tak je možné mezi jednotlivými zeměmi provést srovnání, jež také
poukazují na odlišnou organizaci vyučovacích hodin.
Organizace hodin přírodovědných předmětů u zkoumaných zemí má mnoho
společných i rozdílných rysů. České hodiny se od ostatních výrazně liší v několika
aspektech. Čeští žáci oproti žákům z ostatních zúčastněných zemí v hodinách téměř
neexperimentují, pokud je nějaký experiment realizován, provádí ho učitel. Zde bych
se zamyslela, zda čeští učitelé nedělají v tomto směru chybu. Je možno realizovat
vyučovací hodiny tak, aby si žáci měli možnost probírané učivo na praktickém
experimentu vyzkoušet? Samostatným nebo skupinovým aktivitám žáků, které by
rozvíjely jejich porozumění vyučovanému tématu, či rozhovorům učitele s žáky je
věnováno minimum času. V tomto směru není u českých žáků podporována
komunikace ve vědních souvislostech, a není umožněno rozvíjet týmovou práci. Ve
výuce přírodních věd je v České republice kladen především důraz na osvojení
znalostí, které mají převážně formu definic, což je výrazně odlišné od pojetí výuky
v Japonsku a Austrálii. Menší pozornost než jinde věnují naši učitelé hledání
souvislostí, což se například australští a japonští žáci učí prostřednictvím
experimentování, následné analýzy dat a vývoje hypotéz. Učivo probírané
v přírodovědných předmětech v českých školách je ve srovnání s učivem probíraným
v jiných zemích zřetelně náročnější, svědčí o tom například množství používané
odborné terminologie. Je tedy nutné naše žáky na základní škole přehlcovat odbornými
termíny? Žáci z ostatních zemí vykázali v testech stejně dobré výsledky jako žáci čeští,
avšak v těchto zemích se odborné terminologie používá v hodinách daleko méně.
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Jak se výuka přírodovědných předmětů v České republice bude ubírat dále?
Odpověď na tuto otázku nám bude moci odhalit další pokračování výzkumu TIMSS.
Hlavní šetření proběhlo na jaře v roce 2007, ve čtvrtých a osmých ročnících
základních škol. I tento výzkum je postaven na obdobných principech, jako výzkumy
předchozí. Zahrnuje písemný test a dotazníkové šetření. TIMSS realizovaný v letošním
roce nám umožní zjistit, zda došlo k nějakému posunu ve znalostech a dovednostech
našich žáků, dotazníkové šetření odhalí postoje žáků, učitelů i ředitelů škol.
Měla jsem také možnost porovnat cíle výuky přírodovědných předmětů v 5
světových zemích. I když každá země má svoje typické rysy vzdělávacího systému,
jiné pojetí školství a historie vůbec, můžu konstatovat, že cíle přírodovědného
vzdělávání jsou u všech zemí obdobné. Všechny země mají zájem o to, aby žáky skrz
přírodní vědy vedly ke kladnému vztahu k přírodě, naučily je samostatně
experimentovat apod. Videostudie nám pomohla odhalit, do jaké míry jsou ve
vyučovacích hodinách přírodovědných předmětů tyto cíle v jednotlivých zemích
plněny.
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PŘÍLOHY
Příloha A: Základní charakteristiky zemí
Počet
Rozloha Průměrná Kojenecká Hrubý
obyvatel (v tis
délka
úmrtnost domácí
2
(v mil.) km )
života
(na 1000
produkt
obyv.)
(USD)
18,5
7 682
Austrálie
10,3
77
Česká
republika
126,1
377
Japonsko
15,6
34
Nizozemí
267,6
9 159
USA
(Martin, Mullis et al, 2000).

78
73

5
6

20 650
5 240

Výdaje
na
školství
(%
HDP)
5,5
5,1

80
78
76

4
5
7

38 160
25 830
29 080

3,6
5,1
5,4

Srovnání výsledků žáků v různých zemích není dobře možné bez obsáhlých informací
o vzdělávacích systémech těchto zemí a jejich ekonomických podmínkách. Uvedené
základní charakteristiky zemí slouží pro přehlednost a možnost srovnání zkoumaných
zemí.

Příloha B: Schéma výzkumu TIMSS

(Straková, Palečková, Tomášek, 1996).
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Příloha C: Struktura vzdělávacího systému v Austrálii
Ročník

1

2

3

4

5

6

7

(Primary)

6

7

8

9 10

Nižší
střední
škola
(Junior
Secondary)

Základní škola

Věk

8

11

12 13 14

Střední
škola
(Senior
Secondary)

9 10 11 12 13 14 15

16

17 18 19 20

(Robitaille, 1997), (Ježková, Walterová, 1997).

Příloha D: Struktura vzdělávacího systému v České republice
Ročník

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Střední
vzdělání
Odborná
střední
škola

Základní škola

Gymnázium
Věk

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Robitaille, 1997).
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Příloha E: Struktura vzdělávacího systému v Japonsku
Ročník

1

Věk

6

2

3

4

5

6

7

8

Základní škola

Nižší

(Elementary)

střední
škola

7

8

9

10 11 12 13 14

Střední
odborná
škola

Střední
(Lower
škola
secondary) gymnaz.
typu
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20

(Robitaille, 1997), (Ježková a kol., 1996).

Příloha F: Struktura vzdělávacího systému v Nizozemí
Ročník

1

2

3

4

5

6

7

8

Věk

Stř.odborné
školy
(VOB)
Nižší
všeobec.
Základní škola
vzdělávací školy
(MAVO)
Vyšší
(Primary)
všeobec.
vzdělávací školy
(HAVO)
Preuniverzitní
vzdělání (VWO)
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20

(Robitaille, 1997), (Ježková, Walterová, 1996).
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9 10 11 12 13 14

Příloha G: Struktura vzdělávacího systému v USA
Ročník

1

2

3

4

5

6
Přechodná
škola
(Middle
School)

7

8

Základní škola
Nižší
střední
škola
(Junior
High)

(Primary)

Věk

6

7

8

9 10

9 10 11 12 13 14

Vyšší
střední
škola
(Junior
high
School)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(Robitaille, 1997), (Ježková a kol., 1996).
(Poznámka: ve všech schématech není zobrazena předškolní výchova a vysokoškolské
vzdělávání).
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