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 Vícefázový smíšený výzkumný design 

(Cresswell & Clark, 2011)

→ několik vzájemně provázaných fází

→ kvantitativní i kvalitativní postupy (sekundární analýzy dat z

ILSA, ohniskové skupiny, případové studie)

Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů



Kontext digitálních technologií ve vzdělávání v ČR

 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 klade důraz na 

systematický sběr dat, monitoring, evaluaci a výzkum v oblasti 

digitálních technologií ve vzdělávání.

 K dispozici spíše jen základní informace o ICT v českých 

školách (díky ČŠI).

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020


Kontext digitálních technologií ve vzdělávání v ČR

 Chybí výzkum zaměřující se na dostupnost a využívání ICT 

studenty v souvislosti s jejich školní úspěšností.

 Data z ILSA jsou v ČR obecně poměrně málo využívaná 

(Potužníková, Lokajíčková & Janík, 2014; Straková, 2009).

 V kontextu ICT (PISA 2015, ICILS 2013) zatím 

nebyla data dostatečně vytěžena.



Výzkumný cíl a otázky

CÍL:

Analyzovat data z šetření PISA pro pochopení toho, jak se 

dostupnost a využívání ICT českými patnáctiletými žáky promítá 

do jejich školní úspěšnosti.

OTÁZKA: 

Do jaké míry souvisí dostupnost ICT, využívání ICT, zájem o 

ICT a kompetence ve využívání ICT se školní úspěšností 

českých patnáctiletých žáků?



 Sekundární analýza dat z šetření PISA 2015

 Využití víceúrovňového modelování (Heck & Thomas, 2015; 

Snijders & Bosker, 2012; Hox, 2010; Soukup, 2006, 2016).

 hierarchická data (tj., žáci v různých školách)

 Postup analýzy dat: 

 vytvoření tzv. nullmodelu

 vytvoření výchozího modelu školní úspěšnosti

 přidávání relevantních ICT proměnných na základě 

stanovených výzkumných otázek

Metodologie



 6812 žáků (49,7% dívek) ve věku od 15 do 16 (M = 15,8;

SD = 0,28) z 333 různých škol

 Z analýz vyloučeno 82 žáků z 11 praktických a speciálních 

škol

 88,6% veřejných škol a 9,6% soukromých či církevních škol

Vzorek



Proměnné I: základní proměnné

 Výsledky testů v matematické, čtenářské a přírodovědné 

gramotnosti jako proxy indikátor školní úspěšnosti

 Vysvětlující proměnné:

• index ekonomického, sociálního a kulturního statusu na 

úrovni studenta (ESCS) a školy (ESCS – L2)

• gender žáků

• typ školy (ZŠ, SOU, SOŠ, G8-6, G4)

• proměnná rozlišující veřejné a soukromé či církevní školy 

(SOUKRMÁ)



Proměnné II: ICT proměnné

 Dostupnost ICT ve škole (ICTSCH) a doma (ICTHOME)

 Využívání ICT ve škole (USESCH), doma pro přípravu do školy

(HOMESCH), doma pro volnočasové aktivity (ENTUSE)

+ frekvence využívání internetu (ve škole, doma, o víkendech)

 Zájem o ICT (INTICT) a ICT v sociálním životě žáků (SOIAICT)

 Vnímaná kompetence ve využívání ICT (COMPICT) a

autonomie v používání ICT (AUTICT)



Výsledky I: nullmodely

 Jaké množství rozptylu (variability) ve školní úspěšnosti 

žáků lze přičíst rozdílům mezi školami?

 ICC (matematická gramotnost) = 0,401

 ICC (čtenářská gramotnost) = 0,407

 ICC (přírodovědná gramotnost) = 0,403

 Průměr OECD (přírodovědná gramotnost) = 0,301



Výsledky II: výchozí modely školní úspěšnosti

matematická g. čtenářská g. přírodovědná g.

fixní efekty koef. (s.e.) koef. (s.e.) koef. (s.e.)

konstanta 487,82 (3,64) *** 486,55 (4,73) *** 488,81 (4,15) ***

ESCS 22,47 (1,74) *** 21,89 (2,45) *** 20,87 (1,8) ***

GENDER (efektové kód,) -7,68 (1,42) *** 8,39 (1,73) *** -8,38 (1,41) ***

ESCS (L2) 27,88 (6,35) *** 36,5 (7,79) *** 32,49 (6,94) ***

SOUKRMÁ -18,49 (8,08) * -21,44 (8,4) * -23,41 (8,07) **

G8-6 82,52 (8,2) *** 74,65 (9,51) *** 88,2 (8,29) ***

G4 73,52 (7,6) *** 77,73 (7,91) *** 76,92 (7,53) ***

SOŠ 29,56 (5,19) *** 32,28 (6,39) *** 28,27 (5,4) ***

SOU -35,19 (7,43) *** -44,76 (7,65) *** -37,28 (7,14) ***

vysvětlený rozptyl

na úrovni studenta 8,8 % 6,3 % 7,2 %

na úrovni školy 86,6 % 84,3 % 85,3 %



Výsledky III: ICT a školní úspěšnost českých žáků

matematická g. čtenářská g. přírodovědná g.

fixní efekty koef. (s.e.) koef. (s.e.) koef. (s.e.)

konstanta 495,21 (3,07) *** 517,05 (8,58) *** 524,69 (7,73) ***

… … … …

ICTHOME -2,3 (0,82) ** -3,01 (0,75) ***

HOMESCH -5,87 (1,75) ** -6,5 (1,64) ***

USESCH -14,11 (1,37) *** -15,35 (1,77) *** -14,43 (1,65) ***

SOIAICT -6,34 (1,68) *** -6,06 (2,01) ** -5,07 (1,69) **

AUTICT 16,47 (1,46) *** 16,63 (2,15) *** 17,63 (1,77) ***

vysvětlený rozptyl

na úrovni studenta 17% 16,3% 18,7%

na úrovni školy 89,9% 87,9% 89,4%



Výsledky IV: frekvence využívání internetu ve škole

matematická g.

fixní efekty koef. (s.e.)

konstanta 500,41 (3,75) ***

… …

využívání internetu ve škole:

1 minuta až 30 minut -1,7 (3,34)

31 až 60 minut -2,83 (4,43)

1 až 4 hodiny -10,05 (3,95) *

více 4 hodiny -29,24 (5,82) ***

vysvětlený rozptyl

na úrovni studenta 18,9%

na úrovni školy 90,4%



Výsledky IV: frekvence využívání internetu doma

v pracovních dnech o víkendech

fixní efekty koef. (s.e.) koef. (s.e.)

konstanta 479,93 (5,32) *** 483,07 (5,84) ***

… … …

využívání internetu doma: 

31 minut až 2 hodiny 23,28 (5,48) *** 15,11 (6,25) *

2 až 4 hodiny 22,12 (5,3) *** 19,6 (6,63) **

4 až 6 hodiny 13,44 (5,59) * 16,91 (6,11) **

vice jak 6 hodin 0,29 (6,2) 3,58 (6,02)

vysvětlený rozptyl

na úrovni studenta 19,2 % 18,5 %

na úrovni školy 90,6 % 90,2 %



Výsledky V: srovnání modelů

výchozí modely ICT modely

Vysvětlený rozptyl v matematické gramotnosti

na úrovni studenta 8,8 % 20,3 %

na úrovni školy 86,6 % 90,7 %

Vysvětlený rozptyl ve čtenářské gramotnosti

na úrovni studenta 6,3 % 19,3 %

na úrovni školy 84,3 % 89,1 %

Vysvětlený rozptyl v přírodovědné gramotnosti

na úrovni studenta 7,2 % 21,1 %

na úrovni školy 85,3 % 90,3 %



Závěry a další plány

 ICT hraje významnou roli v životě současných žáků, což se 

promítá i do jejich školní úspěšnosti

 ALE! Je to složitější… => nebezpeční unáhlených odpovědí a 

příliš zjednodušujících vysvětlení

 Limity velkých mezinárodních šetření (ILSA)

!!! Tradiční metody (indikátory) nemusí zachytit 

nové dovednosti (komunikační, studijní) 

v oblasti ICT 

(Pelgrum, 2009)



Závěry a další plány

 Co dál? => kvalitativní výzkum pro lepší pochopení toho, 

jakými způsoby žáci využívají ICT v různých kontextech
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