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Celostátní testování žáků v Evropě na vzestupu  

Podle dnes uveřejněné studie Evropské komise se žáci v Evropě v průběhu 
povinného vzdělávání podrobují průměrně třem, v některých zemích až 
deseti nebo jedenácti celostátním testům. Pravidelné celostátní testování 
bylo v nedávné době zavedeno a rozšířeno napříč Evropou jako prostředek 
k získávání informací pro vzdělávací politiku a praxi a zároveň pro 
usměrňování školní kariéry žáků. 

Studie Evropské komise National Testing of Pupils in Europe: Objectives, 
Organisation and Use of Results (Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, 
organizace a využití výsledků), zpracovaná v síti Eurydice, podává ucelený obraz 
modelů a trendů rozšířených v Evropě, které se vztahují k cílům, frekvenci a 
rozsahu celostátních testů v povinném vzdělávání. Pozornost věnuje i využití 
výsledků testů ve 30 evropských zemích zahrnutých do studie (členské státy EU, 
Island, Lichtenštejnsko a Norsko).  

Evropský komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figel’ řekl: 
“Spolehlivé informace o výkonu žáků jsou klíčem k úspěšným a cíleným 
vzdělávacím politikám. Nepřekvapí tak, že se v uplynulých dvou desetiletích 
celostátní testy ukázaly jako důležitý nástroj pro měření výkonů ve vzdělávání. 
Celostátní testy nicméně pokládám pouze za jeden ze způsobů hodnocení žáků, 
který musí být v rovnováze s ostatními prostředky, aby se předešlo nadměrnému 
testování. Tyto testy by tedy měly žákům spíše pomáhat v jejich rozvoji než sloužit 
pouze k jejich známkování.“  

Hlavní poznatky:  

1) Celostátní testy se pro validaci výsledků učení a monitorování výkonů ve 
většině evropských zemí staly běžnou praxí  

Snaha evropských zemí o zvýšení efektivity a výkonnosti svých vzdělávacích 
systémů vedla ke zvýšení důrazu na měření výkonu. Většina evropských zemí 
zavedla pravidelné celostátní testování v relativně nedávné době, přičemž k jeho 
nejrychlejšímu rozšíření došlo v tomto desetiletí. Ve školním roce 2008/2009 se 
celostátní testy v povinném vzdělávání nepoužívaly pouze v Německy mluvícím 
společenství Belgie, v České republice, v Řecku, ve Walesu a v Lichtenštejnsku.    

Celostátní testy slouží více účelům. V současnosti se nejčastěji používají 
k hodnocení studijních výsledků jednotlivých žáků nebo k monitorování škol či 
vzdělávacích systémů jako celku. Pouze menší počet zemí organizuje celostátní 
testování pro podporu zjišťování individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Školské 
orgány obvykle používají tentýž test pro několik odlišných účelů (viz Příloha, 
obr. 1). 

2) Frekvence a rozsah celostátního testování se v jednotlivých zemích liší 

Evropské země organizují celostátní testování během povinného vzdělávání 
v průměru třikrát. Velká většina celostátních testů je pro všechny žáky v dané 



věkové skupině povinná, a i tam, kde testy povinné nejsou, se jich většinou účastní 
skoro všichni žáci. Některé země testují žáky mnohem častěji, než je evropský 
průměr. V Dánsku tak žáci mohou v průběhu povinného vzdělávání podstoupit až 
jedenáct celostátních testů, podobně na Maltě a ve Skotsku až deset, v Anglii až 
sedm a ve Francii až šest. V dalších šesti zemích se však během povinného 
vzdělávání žáci naopak podrobují pouze jednomu celostátnímu testu (viz Příloha, 
obr. 2). 

Celostátní testy se často zaměřují pouze na dva hlavní předměty – na jazyk výuky 
a na matematiku. Kromě certifikačních testů na konci nižšího sekundárního 
vzdělávání testuje trvale větší část vzdělávacího obsahu pouze několik zemí. 
Některé země nicméně pro účely monitorování testují různé předměty v časových 
cyklech, což umožňuje širší pokrytí předmětů, aniž by docházelo k výraznému 
růstu zátěže žáků a učitelů.  

3) Výsledky testů jednotlivých škol uveřejňuje nebo bere v úvahu při jejich 
hodnocení jen několik zemí 

Přestože evropským školám jsou většinou poskytovány souhrnné výsledky jejich 
testů, které pak lze porovnávat s celostátním průměrem, výsledky celostátních 
testů jsou jen zřídka zveřejňovány nebo používány jako nástroj pro vykazování 
výsledků práce škol při jejich externím hodnocení. Způsob, jakým školy využijí tyto 
výsledky pro zlepšování své práce, je obvykle ponecháván na nich (viz Příloha, 
obr. 3). 

Ve většině zemí navíc souhrnné výsledky testů jednotlivých škol nejsou 
zveřejňovány. V některých zemích úřední dokumenty výslovně zakazují používat 
výsledky testů pro sestavování srovnávacích tabulek škol, protože se nepovažuje 
za pravděpodobné, že by mohly zlepšit vzdělávací nabídku (viz Příloha, obr. 4). 

Síť Eurydice (www.Eurydice.org) analyzuje evropské vzdělávací systémy a 
politiky a poskytuje o nich informace. Tuto síť tvoří 35 národních oddělení 
rozmístěných ve všech 31 zemích participujících na programu EU Lifelong 
learning (členské státy EU, země EHP a Turecko). Činnost sítě je koordinována a 
řízena Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
(EACEA) se sídlem v Bruselu. Agentura navrhuje její publikace a databáze. 

Pro další informace:  

Úplná verze studie National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation 
and Use of Results (dostupná v angličtině a francouzštině) 

V tištěné formě bude tato studie k dispozici v angličtině a francouzštině od 
listopadu 2009. Německý překlad bude k dispozici krátce poté.  

Theoretical and Real Effects of Standardised Assessment, recenze literatury 
zpracovaná Nathalií Mons, srpen 2009. 

Key Data on Education 2009 (srovnávací analýza vzdělávacích systémů v Evropě)  

– Evropská komise: Education and training  

Kontakty:  

John Macdonald: +32 2 295 52 67; Sophie Andersson: +32 2 295 02 08 

Wim Vansteenkiste, Communication and Publications, Eurydice: +32 2 299 5058 

Teodora Parveva, autorka – koordinátorka, Eurydice: +32 2 295 0979 

http://www.eurydice.org/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
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Obr. 1: Hlavní cíle celostátních standardizovaných testů,  

povinné vzdělávání, 2008/09 
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Zdroj: Eurydice. 
 

Obr. 2: Počet školních roků, ve kterých se celostátní testování uskutečňuje,  

2008/09 
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Zdroj: Eurydice. 



 

Obr. 3: Použití výsledků testů při externím hodnocení škol,  

povinné vzdělávání, 2008/09  
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Zdroj: Eurydice 

 

Obr. 4: Zveřejňování výsledků jednotlivých škol v celostátním testování,  

povinné vzdělávání, 2008/09 
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Zdroj: Eurydice. 
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