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Dopady výluky prezenční výuky

• Fyzické a duševní zdraví

• Nerovné dopady na různé žáky

• Nekognitivní, psycho-sociální dovednosti

• Kognitivní dovednosti, (ne)měřitelné

• Dlouhodobé ekonomické (finanční) dopady



Dopady covid-19 na duševní zdraví



Typologie dopadů a vzdělanost žáků



• Známe dopady ze studií zkrácení výuky nebo školního roku díky pandemiím, 
stávkám učitelů, sněhovým kalamitám, různě dlouhým prázdninám apod. Ukazují 
na výrazné a dlouhodobé dopady na studijní výsledky a další.

• Např.: různý počet školních dní v latinskoamerických zemích z důvodů stávek a 
protestů měl negativní dopady na dosažené vzdělání, mzdy a zaměstnanost 
(diff-in-diffs, Jaume a Willén 2019, Montebruno 2020)

• Dopady jsou vyšší pro žáky se slabším zázemím, slabšími studijními 
výsledky před omezením výuky (Aucejo a Romano 2016 , Goodman 2014). 
Podobně letní prázdniny dále otevírají nůžky mezi úspěšnými a méně úspěšnými 
žáky (Alexander a kol. 2001)  

Přehled výzkumů o dopadech přerušení výuky

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/703134
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1696.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775715301655?casa_token=mJbm7MUkmB8AAAAA:Gio3DW3Xsc9CDoXvGbJEm9xrSfAO0wgw3kL8KszIB_3z6h41jkAqwxh3Qz5QvxxdLjexQECZzw
https://www.nber.org/papers/w20221.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/3594128.pdf?casa_token=ybp7pU_h5Z4AAAAA:Al2WqAKAj2cOYMR20PjldYSSvoidBsnLH8nrB1GH82mvYIHr4HZ8D13HBxuZU-w8Q-zqy753Nmro230B9Al8dRvIfSlpQWc-g003ZgmPWqt6Vch5KB0


Holandská zkušenost (covid)

• Engzell, P, A Frey, and M D Verhagen 
(2020), “Learning inequality during the 
COVID-19 pandemic”, SocArXiv.

• Případ žáků prvního stupně základních 
škol v Holandsku

• Srovnání vzdělávacího pokroku na jaře 
2019 vs. jaře 2020

• Průměrná vzdělávací ztráta je cca 
úměrná délce výluky

• Vyšší kvalita připojení a vybavení IT v 
Holandsku

• Nepřipravenost během první vlny

Zdroj: https://voxeu.org/article/collateral-damage-children-s-education-during-lockdown

https://osf.io/preprints/socarxiv/ve4z7
https://osf.io/preprints/socarxiv/ve4z7


Belgická zkušenost  (covid)

• Maldonado J. a De Witte, K. The 
effect of school closures on 
standardised student test, British 
Educational Research Journal 

• Srovnání žáků posledního ročníku 
prvního stupně ve vlámské části 
Belgie

• Srovnání vzdělávacího pokroku na  
jaře 2020 vs. 2015-2019

• Velké průměrné negativní dopady 
ve všech předmětech, největší v  
matematice a jazyku

• Dopady na různé školy se velmi liší. 
Větší nerovnosti v jazyku

Zdroj: https://lirias.kuleuven.be/3189074?limo=0
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3 měsíce
učení během pandemického roku 2020/2021.

Hlavní zjištění studie

Odhadujeme, že žáci v průměru ztratili



Odhad dopadu pandemického roku na výsledky žáků
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Odhadovaná ztráta za 1 rok
(únor 2020 a únor 2021)

Průměrný žák se podle odhadů zhoršil  v roce 2021 z 50. na 33.-35. 
percentil
Graf odhaduje ztrátu ve výsledcích z důvodu pandemie a uzavření škol při 
úpravě o rozdíl mezi termíny testování v letech 2020 a 2021. Výsledky se 
zhoršily o 15 percentilových bodů v češtině a 18 percentilových bodů 
v matematice (snížení o 0,39 SD a 0,43 SD). Průměrné výsledky v roce 
2021 odpovídají 33.-35. percentilu výsledků v roce 2020. Do testování 
Kalibru se nezapojují nejslabší školy, a proto náš odhad může podceňovat 
reálnou ztrátu v ČR.
Pokles u češtiny a matematiky je podobný. To je ovlivněno tím, že 
předpokládáme stejný dopad rozdílu týdnů výuky mezi roky testování v 
češtině a matematice (metodika výpočtu viz další slide). 
Srovnání s dopady v zahraničí
Naše odhady jsou vyšší než odhady dopadů celého školního roku 
2020/2021 
na výsledky v USA, kde se percentil snížil v průměru o 8-12 percentilních 
bodů v matematice a 3-5 v angličtině (Lewis a kol. 2021). Podobně jsou 
dopady po 1 až 1,5 roce pandemie vyšší než v Nizozemsku a Velké Británii 
(studie). Na druhou stranu odhady z jara a léta 2020 byly pozorované dopady 
relativně vyšší (Engzell a kol. 2021 a Maldonado a De Witte 2020) patrně 
kvůli novosti distanční výuky pro školy a učitele a obtížnosti přesunu výuky 
do distanční formy v době striktních lockdownů. Tak významné dopady se v 
ČR nepotvrdily.

Poznámky: Graf ukazuje regresní koeficienty (čtverce) a 95% intervaly spolehlivosti (úsečky) jako změnu v percentilových výsledcích oproti roku 2020 (50. percentil). Využita je regresní analýza (OLS) s 
fixními efekty na úrovni školy. Kontrolován je vliv pohlaví žáka, vzdělání rodičů, variantu testu, týden testování v daném roce (1-5) a charakteristiky školy v daném roce – podíl dívek, podíl rodičů s VŠ. 
Váhy dovažují vzorek, aby byl reprezentativní podle kraje, velikosti školy, podílu žáků s SVP ve škole a míry destabilizující chudoby v ORP. Standardní chyby jsou klastrovány na úrovni školy. N=4045.

http://ppt/slides/slide5.xml
https://www.nwea.org/content/uploads/2021/07/Learning-during-COVID-19-Reading-and-math-achievement-in-the-2020-2021-school-year.research-brief-1.pdf
https://eenee.eu/wp-content/uploads/2021/06/EENEE_AHQ03_Financing-education-in-the-context-of-COVID-19-1.pdf
https://www.pnas.org/content/118/17/e2022376118?fbclid=IwAR0B0gKSv_jBS3SdoSJpgPQWkFezms20Z2vkEKcNgPggCVlfMhJTAXrxa7Q
https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/berj.3754?casa_token=pR-hsUf9TC0AAAAA:n-dS_u1Gp1PzgzK91eV6fVzni-vZHs_L1HjGwtPTu3JrY6ne_gd7yi4o9a7aIOlCJbXZqlSKynHYHRw


Dopad pandemie na výsledky žáků
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Žáci v průměru ztratili 3 měsíce učení
Report jako první v České republice dokumentuje dopad pandemie na výsledky vzdělávání žáků z 88 škol, které byly zapojeny do testování v roce 2020 i 2021. Testovaní byli vždy páťáci (různé kohorty) za využití zcela stejného testu v obou letech. 
Gramotnosti žáků pátých tříd v květnu 2021 byly stejné či mírně horší než u žáků pátých tříd 
v únoru 2020. Modelování na posledních čtyřech letech Kalibru šetřeních přitom v souladu 
s většinou zahraniční literatury ukazuje významný vliv každého měsíce výuky. Zaostání 
za tímto tradičním růstem gramotností naznačuje, že žáci během pandemického roku efektivně ztratili zhruba 3 měsíce výuky. 

Dále odhadujeme očištěný dopad pandemického roku – tedy jaké by byly výsledky, pokud by testování v roce 2020 a 2021 proběhlo ve stejný termín. Odhady ukazují, že se gramotnosti žáků v průměru snížily o 16 percentilních bodů. 

Znatelná, ale dohnatelná ztráta
Celková zjištění nepotvrzují nejkritičtější očekávání ve smyslu velmi omezené efektivity distančního vzdělávání, v němž dojde k masivnímu a nenapravitelnému zaostání. Nepotvrdily se například výsledky z Nizozemska z jara 2020, kdy ztráta žáků 
odpovídala celé době zavření škol. Efektivita v první fázi pandemie mohla být nízká, školy se v dalších vlnách uzavření škol znatelně zlepšily v organizaci a realizaci distanční výuky. Část ztráty mohly školy navíc od června 2021 dohnat. Na druhou 
stranu odhadnutý propad gramotností po 1-1,5 roce pandemie je významný a vyšší než ukazují některé výsledky z USA., Nizozemska nebo Velké Británie (studie). K tomu mohlo přispět, že ČR měla uzavřené školy skoro nejdéle v Evropě. Žáci v 
jiných zemích tak mohli ztrátu dohánět v době, kdy české školy byly zavřené.

Rozdílné dopady ve školách
Výsledky se zhoršily v 60 % škol v češtině a v 69 % škol v matematice. Ve zbytku škol zůstaly podobné jako v roce 2020. Propad většinou nastal ve školách v obou sledovaných předmětech (korelace průměrných výsledků škol mezi předměty je 
0,78).

Výraznější propad škol s nižším socioekonomickým statusem
Sledujeme výsledky různých kohort a nejsme tak schopni sledovat vývoj jednotlivých žáků. Proto analyzujeme především rozdíly mezi typy škol, nikoliv v rámci škol. U žáků můžeme využít pouze základní charakteristiky jako pohlaví.
O něco výraznější, ale statisticky nevýznamný, je propad výsledků u škol, s nízký podílem rodičů s vysokoškolským vzděláním. To poukazuje na souvislost dopadu pandemie 
a socioekonomického statusu (dále jen statusu) školy, který může být dán rozdílnou vybaveností, kompetencemi pedagogického sboru a vlivem rodinného prostředí. 

Nejméně se propadly školy s vysokým statusem, které měly v roce 2020 podprůměrné 
výsledky
Školy s vyšším statusem, které měly v roce 2020 podprůměrné výsledky, se propadly významně méně než školy s nižším statusem. Práce školy a rodičů tedy ovlivnila, jaký dopad měla distanční výuka na žáky. Slabší žáci se vzdělanějšími rodiči 
mohli profitovat z domácího prostředí a účasti rodičů na vzdělávání, zároveň školy s vyšším statusem mohly lépe zvládat přechod na distanční výuku. Nejhůře z pandemického roku vyšly školy s nízkým statusem a výsledky, u nichž hrozí riziko 
výrazného zaostávání do budoucna. U výsledkově nadprůměrných škol status školy nehrál roli.

Dopad pandemie souvisí pouze s některými aspekty distanční výuky
Dvě třetiny sledovaných škol vyplnily dotazníky o průběhu distanční výuky. Tato data naznačují souvislost podmínek a průběhu distanční výuky s výsledky. Gramotnosti žáků se propadly méně ve školách, kde učitelé reportovali vyšší podporu od 
školy při realizaci distanční výuky, a ve školách, kde učitelé nezmiňovali tak často problémy při realizaci distanční výuky. Propad výsledků na druhou stranu nesouvisí s rozmanitostí distanční výuky, reportovanými ICT dovednostmi učitelů nebo 
četností komunikace s rodinami. Rozdíly z této části analýzy nejsou statisticky významné. Jelikož na dotazník ohledně distanční výuky odpověděly pouze 2/3 škol, tak kromě menšího vzorku mají výsledky nižší vypovídající hodnotu kvůli 
nereprezentativnosti odpovědí v rámci vzorku.

https://eenee.eu/wp-content/uploads/2021/06/EENEE_AHQ03_Financing-education-in-the-context-of-COVID-19-1.pdf


Dopady týdne školní výluky před covidem (zahraniční literatura)
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Srovnatelné odhady zahraničních 
studií
Náš odhad efektu týdne na výsledky se 
nachází v horní polovině v porovnání se 
studiemi ze zahraničí (data z USA a 
Mexika), ale řádově je srovnatelný. 
Literatura není v tomto ohledu jednotná. 
Autoři povětšinou nacházejí pozitivní 
nárůst výsledků i během krátkého období, 
ale odhady týdne se liší mezi 0 a 7 
percentilovými body.
Autoři k těmto odhadům navíc používají 
různé metodologické přístupy. Do tohoto 
porovnání jsme zařadili pouze studie s 
kvazi-experimentální empirickou strategií 
anebo longitudinální studie. V příloze lze 
najít přehled metodologických přístupů 
jednotlivých studií (zde).

Poznámky: Graf ukazuje velikosti odhadů z dat Kalibru v porovnání se zahraniční literaturou. U všech studií byl využit průměr za matematiku a rodný jazyk (angličtina, španělština). Pokud studie 
reportovala výsledky podle ročníku, byl využit odhad pro ročník odpovídající 5. ročníku v ČR.



Jaké jsou ekonomické ztráty 
způsobené výlukou 
prezenční výuky?

Suma ušlých budoucích 
výdělků
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Jak odhadnout ekonomické ztráty



Jak odhadnout ekonomické ztráty
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Psychology & cognitive sciences





Bludný kruh společenských věd v Česku
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Automaticky zasílaná avíza 
studií a přednášek možno 

objednat na

idea@cerge-ei.cz
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Připravujeme studii a webinář 
na 29. března 2022




