
ŠýzkumnouD populacíD proD výzkumD budouD žáciD druhéhoD stupněD základníchD
školD gX-1;9D MfyOD ZeD seznamuD zapojenýchD školD doD plošnéhoD testováníD
čtenářskéD gramotnostiD realizovanéhoD Č-XD budeD pravděpodobnostnímD
výběremDvybránoDGNDtřídDzeDškolDÚihomoravskéhoDkrajeDaD6rajeDŠysočinaO
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ŠzdělávacíD výsledkyD žákůD budouD reprezentoványD výsledkyD zeD
standardizovanéhoD testuD čtenářskéD gramotnostiD ČeskéD školníD inspekceD aD
rovněžDtakéDznámkouDnaDvysvědčeníDzDpředmětuDČeskýDjazykDaDliteraturaO

ŽákovskéD charakteristikyDbudouD zjišťoványDpomocíD dotazníkuD sestavenéhoD
zDnásledujícíchDškálRDsociálněDekonomickýDstatusD–DškálaDX-;XDg5anzeboomJD
9eD 5raafJD eD wreimanJD ÍÝÝMyBD postojD žákaD kD předmětuD –D škálaD oblíbenostiD
předmětuD gškályD úX-fJD wimssyBD postojD žákaD kD učiteliD –D škálaD vnímanéD
blízkostiDučiteleDgFinDetDalOJDMNNÝyO
@íruD podváděníD buduD měřitD pomocíD vlastníD škályJD kteráD vzniklaD sD oporouD
oD @arešovuD gMNNÉyD typologiiD aD bylaD inspirovánaD zahraničnímiD měřícímiD
nástrojiDgÚensenDetDalOJDMNNMBDfndermanDetDalOJDÍÝÝUyO
xčekáváníDučiteleDodDžákaDpakDbudeDzjišťovánoDpomocíDškályDdáleDvytvořenéD
vD rámciD projektuOD ŠzhledemD kD napojeníD naD testyD čtenářskéD gramotnostiD
budouD iD určitéD dalšíD charakteristikyD vztahoványD kD předmětuDČeskýD jazykD aD
literaturaOD

DoJjakéJmíryJjsouJvzdělávacíJvýsledkyJžákůJ
vysvětlitelnéJcharakteristikamiJautoregulaceJučeníJpřiJ

kontroleJdalšíchJzvolenýchJfaktorů?

Cíle
úrojektDsiDkladeDzaDcílDzeDzvolenýchDfaktorůDvybratDdeterminantyJDkteréDcoDnejlépeDD
vysvětlujíD rozptylD vzdělávacíchD výsledkůD žákůD základníchD školOD úrimárněD jdeD
přitomDoDtoJDzdaDaDjakDsilněDsouvisíDvzdělávacíDvýsledkyDsDmírouDautoregulaceDžákůOD
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DeterminantyTvzdělávacíchTvýsledkůTžáků
PlánTvýzkumu
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@ěřeníDmíryDautoregulaceDvycházíDzejménaDzeDškályDFoltýnovéDgMNNUyOD9áleD
pracujiDseDškálouD9f7-DsestrojenouD8rbáčkovouDetDalODgMNÍNyODwytoDnástrojeD
jsouD inspiroványD zahraničnímiD dotazníkyJD zahrnujíD všechnyD fázeD cyklickýchD
modelůD aD neopomíjíD žádnouD zD rovinD autoregulaceD gkognitivníJD
metakognitivníJD nonkognitivníyOD ÚelikožD jsouD všakD obaD určenyD proD staršíD
studentyJDbudeDpotřebaDpřizpůsobitDjeDproDžákyDzákladníchDškolDgkvalitativníD
pilotážyOD 9oD konečnéhoD dotazníkuD budouD všakD vstupovatD pouzeD oblastiD
autoregulaceJD ježDbylyDextrahoványDvD rámciDexplorativníD faktorovéDanalýzyOD D
úoložkyDDbudouDopětDvztaženyDkDpředmětuDČeskýDjazykDaDliteraturaODxbecnéD
rysyD autoregulaceD existujíJD avšakD tvoříD východiskoD proD dílčíD autoregulačníD
dovednostiJD kteréD jsouDvázányDnaDkonkrétníDoblastDučeníD aD jsouD takDklíčovéD
proDprocesDučeníDžákaDvDdanémDpředmětuDg8rbáčkováDetDalOJDMNÍNyOD

fnalýzaDpůsobeníDvybranýchDfaktorůDnaDvzdělávacíDvýsledkyDžákůDproběhneD
metodouD vícenásobnéD lineárníD regreseOD úůjdeD oD víceúrovňovéD modelováníOD
8lavníD nezávisleD proměnnýmiD budouD podstatnéD oblastiD autoregulaceD učeníD
ověřenéDfaktorovouDanalýzouOD9oDanalýzyDvšakDbudouDvstupovatD iDzmíněnéD
kontrolníDproměnnéOD

@etodologieD projektuD jeD koncipovánaD jakoD terénníD výzkumnéD šetřeníD D
založenéDnaDkvantitativnímDpřístupuODúomocíDnějDbudeDzejménaDověřovánoJD
zdaDaDjakDsilněDsouvisíDvzdělávacíDvýsledkyDžákůDzákladníchDškolDsDmírouJDježD
titoDžáciDdosahujíDvDjednotlivýchDautoregulačníchDdovednostechO
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9oposudD překvapivěD neproběhloD
mnohoD empirickýchD studiíD
ověřujícíchD tentoD předpokladOD wyJD
kteréDbylyDprovedenyDgZimmermanDeD
@artinezKúonsJD ÍÝUHBD 8rbáčkováD etD
alOJDMNÍNDajOyDpakDmnohdyDzahrnovalyD
menšíD vzorekJD týkalyD seD vyššíchD
vzdělávacíchD stupňůD čiD studijníD
úspěšnostD vyjadřovalyD jakoD ordinálníD
proměnnouD aD naD základěD
nestandardizovanýchD školníchD
hodnoceníJD kteréD mohouD býtD
ovlivněnyD napříkladD subjektivnímD
učitelovýmDvnímánímO

ZDtohoDdůvoduDjeDprojektDzaměřenDnaD
vztahD autoregulaceD aD výsledkůD zeD
standardizovanýchD testůJD aD toDuDžákůD
základníchD školOD 3ovněžD všakD budeD
provedenoD porovnáníD seD známkouD
zDvysvědčeníO
@imoD toD budeD efektD autoregulačníchD
dovednostíD sledovánD přiD kontroleD
dalšíchD proměnnýchOD ÚejichD přidánímD
budeD dosaženoD ucelenějšíhoD
zkoumáníD vlivuD charakteristikD naD
straněDžákaO

výsledkyDzeD
standardizovanýchDtestů
známkaDzDvysvědčení
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autoregulaceTučení
postojDžákaDkDučiteli
postojDžákaDkDpředmětu
očekáváníDučiteleDodDžáka
sociálněDekonomickýDstatus
frekvenceDškolníhoDpodváděníD
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8lavnímD faktoremD vstupujícímD doD
výzkumuD jeD autoregulaceD učeníOD ÚdeD
oD vnitřníD vědomýD procesJD vD rámciD
nějžD žákD samostatněD řídíD aD regulujeD
svéD učeníD gZimmermanJD MNNMyOD fbyD
tohoD bylD schopenJD mělD byD býtD
nositelemD tzvOD autoregulačníchD
dovednostíJD aD toD nejenD zD oblastiD
kognitivníJD aleD iD metakognitivníD aD
nonkognitivníD g8rbáčkováJD MNÍÍyOD
ÚdeD napříkladDoD stanoveníD cílůD učeníJD
posouzeníD vlastníchD schopnostíJD
uplatněníD vhodnýchD strategiíD učeníJD
zhodnoceníDpokrokuDapodOD
6onkrétněD vD projektuD vycházímD
zD cyklickýchD modelůD autoregulaceD
ZimermannaDgnapřODMNNMyODÚednotlivéD
autoregulačníDdovednostiDtakDzařazujiD
doD fázíJD vD rámciD nichžD autoregulaceD
učeníD probíháD aD kteréD seD neustáleD
cyklickyDopakujíOD6aždýDcyklusDvDsoběD
přitomD neseD potenciálD změnyD aD
zlepšeníOD futoregulaceD takD vedeD keD
zefektivněníD procesuD učeníJD cožD byD
vD konečnémD výsledkuD měloD mítD zaD
následekD zlepšeníD výkonuD žákaD veD
školeDgÚakešováJDMNÍMyO
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