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VLIV PANDEMIE COVID-19  

NA VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY ŽÁKŮ 
Tomáš Hamberger 
Shrnutí 
Jaké finanční ztráty způsobí jeden týden bez prezenční výuky a jaký vliv bude mít pandemie  

covid-19 na hodnotu lidského kapitálu? To vše v současnosti bedlivě sledují ekonomové 

a sociologové z celého světa. Nevýhodou ztrát spojených se vzděláváním je, že je nelze ihned 

a na první pohled zaznamenat. To ale neznamená, že neexistují. Investice do současných žáků 

a studentů v podobě teoretických i praktických dovedností a znalostí byla pandemií značně 

narušena. Nyní dopad těchto ztrát nevidíme, ale v budoucnosti se mohou projevit například 

v podobě nižších výdělků současných žáků a studentů. Jde tedy o hodně, jde o význam 

vzdělanosti jako celku a zabránění tomu, aby tyto školní výluky co nejméně poznamenaly 

současné školáky. Především pak ty, kteří pocházejí ze sociálně a ekonomicky slabších rodin. 
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Hlavní body 

• I bez covidu-19 docházelo v minulosti ke školním výlukám.  

• Distanční výuka se nikdy nevyrovná té prezenční.  

• Většina ztrát způsobená v důsledku přerušení prezenčního vzdělávání se projeví až za několik let. 

• Dopad pandemie na podobu přijímacích zkoušek na vysoké školy, aneb trnitá cesta uchazeče 

o studium na vysoké škole. 

• Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy jsou podobné těm z let minulých, ale… 
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I bez covidu-19 docházelo v minulosti ke školním výlukám 

Některé studie poukazují na skutečnost, že žáci zapomenou v průběhu letních prázdnin učivo za jeden 

měsíc školní výuky. Jako zdroj pro toto zjištění mi posloužily přehledy zahraničních empirických studií, 

které se věnovaly dopadům školních výluk způsobených v minulosti válečnými konflikty nebo živelními 

katastrofami. V obou případech bylo potvrzeno, že i jeden týden bez školního vyučování má negativní 

vliv nejen na vzdělávací výsledky žáků, ale přináší i problémy sociálně-psychologického charakteru. 

Je tedy správný předpoklad, že se tyto negativní dopady projeví i u žáků v České republice, neboť výluka 

prezenčního vzdělávání způsobená pandemií covid-19 byla jedna z nejdéle trvajících v evropském, 

ale i světovém měřítku.  

Distanční výuka se nikdy nevyrovná té prezenční  

Někdo by sice mohl začít namítat, že přece byla distanční výuka a podobně, ale jak jsem psal již 

v několika svých předešlých textech, efektivita distanční výuky se nerovná efektivitě té prezenční. 

Navíc přechod na distanční vzdělávání nenastal ihned při přerušení prezenční docházky. Na některých 

školách dokonce Česká školní inspekce zjistila, že ani po roce přerušení prezenční docházky tyto školy 

nezahájily distanční výuku.  

Aspektů, které efektivitu distanční výuky snižovaly, bylo několik. Jednak to byla absence kvalitního 

internetového připojení a absence vybavení pro výuku na dálku. Dále velmi často chyběla motivace 

účastnit se distančního vzdělávání a v neposlední řadě absence tolik potřebných digitálních dovedností 

nutných k zajištění výuky na dálku, jak na straně učitelů, tak i žáků a studentů.  

Většina ztrát se projeví až za několik let     

Přesto se domnívám, že v současnosti je ještě brzy na to exaktně hodnotit efektivitu distanční výuky 

během pandemie covid-19 v České republice či kdekoliv jinde na světě a její dopady na studijní 

výsledky, jelikož dosud není k dispozici mnoho kvalitních studií. Lze ale bez nadsázky říct, že distanční 

výuka dokázala zajistit, aby žáci nezapomněli dříve osvojené znalosti, ale už se nenaučili mnoho 

nového. A jelikož se bavíme na úrovni znalostí, dovedností a postojů, tedy z velké části v rovině 

abstraktní, tak tyto negativní dopady nejsou tolik viditelné a jednoznačně měřitelné jako v řadě jiných 

například ekonomických odvětvích. V nich dochází ke spotřebě a platbám téměř ihned. V případě 

školství se většina ztrát ukáže až v budoucnosti.  

Dopad pandemie na podobu a průběh přijímacích zkoušek 

na vysoké školy 

Pandemie ovlivnila rovněž podobu přijímacích a maturitních zkoušek. U těch přijímacích se školy 

rozhodovaly, zda zkoušky zruší nebo zajistí jejich online podobu. Hlavně vysoké školy se zabývaly 

otázkou, jak zkoušky na dálku zajistit, aby nedocházelo k podvodům. Na některých vysokých školách 

v Česku byla nastavena poměrně drakonická opatření a uchazeči o studium na těchto vysokých školách 

museli absolvovat doslova bezpečnostní prověrku, jako kdyby nastupovali do pracovního poměru 

do Pentagonu. Z klasické prezenční zkoušky se stala několikadenní a doslova rituální událost. Uchazeči 

o studium si nejprve museli do svých počítačů a notebooků nainstalovat speciální trackovací (sledovací) 

software. Ten na bázi umělé inteligence a speciálních algoritmů dokáže hlídat, zda je uchazeč 

v místnosti sám, ale také hlídá, co píše na klávesnici nebo na jaké webové stránce je aktivní. V případě, 
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že by tento trackovací software zaznamenal v průběhu přijímací zkoušky nekalou aktivitu, 

například návštěvu online encyklopedie Wikipedie, test by byl přerušen a uchazeč z příjímací zkoušky 

vyloučen. Stejně tak by dopadl v případě, že by se u uchazeče v místnosti, ve které vykonával přijímací 

zkoušku, objevila další osoba. Před začátkem přijímací zkoušky musel student ukázat prostřednictvím 

webkamery celý pokoj nebo podobnou místnost, včetně pracovního stolu a prostoru pod ním. Uchazeč 

musel sedět celou dobu na židli a své místo nesměl v průběhu testu opustit. V místnosti byl také 

monitorován hlas a nesměly se ozývat také žádné elektronické zvuky.  

Trnitá cesta českého studenta na vysokou školu 

Marek, uchazeč o studium na vysoké škole, mi k tomu pověděl: „Neustále si musím připomínat, 

že se nesmím zapomenout zamknout v pokoji v průběhu testu, aby nepřišla mamka nebo bratr. 

To by znamenalo konec. Navíc v naší ulici opravují komunikaci, tak doufám, že hluk, který jde slyšet 

z ulice, nebude vyhodnocen jako porušení pravidel. No a přemýšlím, že ještě v neděli zajdu do kostela 

se pomodlit, aby mi v průběhu přijímací zkoušky nevypadnulo internetové připojení.“  Tolik k zachycení 

toku myšlenek jednoho z uchazečů o studium pár dní před konáním přijímacího řízení. Kloubou dolů 

před nimi, a zároveň pochvala vysokým školám, které toto bezpečnostní martyrium pro své budoucí 

studenty nepřipravily. Jako příklad dobré praxe uvedu České vysoké učení technické, které ve svém 

metodickém pokynu k přijímacím zkouškám doslova píše: „Jako obraz svého postoje ČVUT vnímá i to, 

že by v první řadě měla svým studentům důvěřovat a respektovat jejich soukromí. Použití 

proctoringových systémů (systémů, které sledují oči studenta, blokují počítač a mobilní telefon, sledují 

ruchy v mikrofonu apod.) není na ČVUT doporučováno ani centrálně podporováno. Zkoušejícím je 

doporučeno, aby koncipovali zkoušky tak, aby ověřovaly pochopení látky, nikoli konkrétní znalost.“  

Za toto prohlášení skutečně palec nahoru!   

Nicméně předchozí příklad bezpečnostních opatření v průběhu online přijímacích zkoušek poukazuje 

opět na strnulost českého vzdělávacího systému, který je postavený na encyklopedicko-analytickém 

charakteru vědění a tradičních způsobech ověřování znalostí, nejčastěji formou standardizovaných 

testů. Tato zkušenost bohužel ukazuje, že náš vzdělávací systém je schopen udělat cokoliv, aby byl 

tento charakter zachován. O tom, že jsou již dávno různé alternativní formy a způsoby přijímacích řízení 

a obecně i jiné a moderní přístupy k uchazečům o studium, které se ve světě již běžně aplikují, se u nás 

moc nemluví.  

Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy jsou podobné 

těm z let minulých, ale… 

Značných změn, které vyplynuly z vývoje pandemie, nabyly rovněž zkoušky přijímací a maturitní. 

U přijímacích zkoušek bylo letos největší změnou, že střední školy nemusely využít jednotné testy 

od Cermatu. Středním školám, na které se hlásilo méně žáků, než by bývaly chtěly přijmout, bylo letos 

povoleno přijímací zkoušky zrušit úplně.   

Ve skutečnosti u většiny středních škol a gymnázií proběhly přijímací zkoušky ve standardním režimu, 

podobně jako v minulosti. Výsledky, kterých žáci v přijímacích zkouškách dosáhli, ukázaly, že jsou 

srovnatelné s předchozími léty. Data, která zveřejnilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 

potvrzují úspěšnost uchazečů o studium na střední škole. Úspěšnost je podobná té z let minulých, 

a to jak v matematice, tak i v testech z českého jazyka. Například v českém jazyce dosáhli uchazeči 

průměrného procentního skóru v hodnotě 57,9 % a v matematice v hodnotě 43,2 %. Pro srovnání 
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uvádím výsledky z roku 2019, kdy v českém jazyce žáci dosáhli průměrného procentního skóru 

v hodnotě 59,1 % a v matematice hodnoty 43,1 %. Výsledky jsou tedy skutečně velmi podobné, 

nicméně je důležité uvést, že letos měli žáci více času na konání těchto testů. Přesto se letošní zkoušky 

neobešly bez stížností žáků a rodičů. Nejvíce stížností bylo na geometrii a na vysokou obtížnost 

některých matematických úloh. Cermat si však za strukturou testů stojí a školy situaci veřejně 

nekomentují. Přijímací a maturitní zkoušky i přes pandemická omezení proběhly. Tu pomohlo více času 

na konání testu, tu škola snížila hranici pro přijetí nebo přijímací zkoušky zcela zrušila. Vzdělávací 

systém tak prostřednictvím desítek nekoncepčních opatření docílil toho, že se většina žáků dostala 

na střední školy dle svého zájmu nebo byli úspěšní u torza svých maturitních zkoušek. Stále jsem 

ale přesvědčený, že existují efektivnější a koncepční řešení, a že hodnocení výkonů žáků za delší časové 

období je objektivnější než jednorázová přijímací nebo maturitní zkouška.  
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TOMÁŠ HAMBERGER 

Analytik 

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní trendy 

ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické kriminality 

a na toto téma pravidelně realizuje vzdělávací projekty 

pro děti a mládež. Dále je členem Klubu aktivních 

ve vzdělávání. Během pandemie covid-19 založil projekt 

Digitální pohotovost 4.0 pomáhající školám zvládat distanční 

výuku a vzdělávání. V současnosti působí jako poradce 

náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast 

digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


