
	   1	  

Miluše	  Havlínová	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
ÚZKOST	  ZE	  ZKOUŠENÍ	  

	  
A	  ŠKOLNÍ	  DRÁHA	  DÍTĚTĚ	  

	  
V	  REŽIMU	  TRADIČNÍ	  VÝUKY	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Pro účastníky 6. pracovního setkání PAU 

v Kroměříži dne 10. - 12.1994 
 
 
 

Poradna pro podporu zdraví ve školách ČR 
 

Státní zdravotní ústav 
Praha 

 



	   2	  

 
	  
	  
	  
	  



	   3	  

	  I.	  část:	  Úvod	  k	  problematice	  úzkosti	  ze	  zkoušení	  
 
Strach, úzkost, obavy 
 
Úzkost je emoce se záporným nábojem. Pro porozumění tomu, o jakou emocí jde, 
bývá uváděna do souvislosti se strachem. Je to proto, že zážitek strachu zná snad 
každý z nás. Strach je jednou z emocí životně důležitých. Je totiž vyvolán skutečným 
nebezpečím, které jedince aktuálně ohrožuje. Tím mu pomáhá alespoň zhruba se 
orientovat ve směru ohrožení. Další pokračovaní jeho reakce je ovsem výběrové a 
individuální. Ze strachu můžeme buď utíkat nebo bojovat, ale také můžeme strachy 
být bez sebe a nedělat nic. Když vsak nebezpečí z kteréhokoliv příčiny pomine, strach 
nás přejde. 
 
Jenomže člověk, neboť' je od malička nadán představivostí, myšlením a schopností se 
rychle učit novým situacím, se dokáže bát i mnohých situaci v předstihu, jestliže je po 
špatné zkušenosti s nimi očekává nebo předpokládá. Již neprožívá jenom užitečný 
strach, když se ohrožující situace doopravdy blíží a začne, ale prožívá i úzkost, dříve 
než ve skutečnosti tato situace začne, pokud začne. Úzkost je vlastně mírnější strach, 
jehož zážitek je časově předsunut před reálnou situaci ohrožení. Úzkost však nemusí 
být nutně vystřídána strachem, i když k avizované situaci opravdu dojde. Je známo, že 
někteří lidé určitou situaci prožívají předem třeba i silně úzkostně, ale jakmile ta se 
stane reálnou, rychle se v ní orientují, řeší ji, takže jejich napětí se nepromění v žádný 
strach, ale úplně pomine. 
 
K úzkosti může mít jedinec osobni dispozici. Ta se projevuje v různých konkrétních 
situacích, které ho od narozeni v životě potkávají. U někoho se může projevovat 
všeobecně, téměř ve všech oblastech jeho života, ale u jiného jen v některých nebo 
zvláště v některých. To závisí na tom, kde všude a v čem ve všem se pravé on cítí 
osobně ohrožen. Podle předmětu úzkosti rozlišujeme druhy situačních úzkosti. Ty 
prožívá jedinec ve dvou formách: jako aktuální stav nebo jako pohotovost k dané 
úzkosti. Mezi situační úzkosti patří např. úzkost ze zkoušeni a známek, o níž zde 
pojednáváme. Jestliže jsou situace, které jedinec prožívá s úzkosti, určitým způsobem 
strukturované a často se opakují, začne si je uvědomovati. Dovede o nich říci, že se 
jich předem obává a obvykle dovede vyjádřit i důvod svých obav. Obavy, jimiž se 
jedinec je schopen zabývat, předpokládají určitý stupeň rozvoje řeči a poznávacích 
procesů. Jsou výsledkem jeho určité úvahy, myšlenkové kombinace, zpracovaní 
zkušenosti, hodnocení, závislých ovšem na stupni jeho vývoje. Dělají dojem jakoby 
inteligentního chování. Obavy opravdu jsou vyšší složkou úzkosti. Jsou vystaveny na 
její emoční dispozici. Úzkostné obavy a úzkostně emoce jsou však v prožitku 
spojeny, takže jsou i schopny se vzájemné uvádět do aktuálního stavu. Opakované 
aktualizace tohoto mechanismu situační úzkosti “emoce obavy - emoce" mají 
významný podíl na postupné neurotizaci jedince a vývoji úzkostné osobnosti. 
 
Zkoušení a známkování ve škole jako předmět úzkosti 
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Zkoušení a známkování ve škole jsou situacemi, u nichž musíme předpokládat, že 
zcela určitě vyvolávají u žáků strach, a tudíž u řady z nich i úzkostné obavy. 
 
Úzkost ze zkoušení a známek je případem školní situační úzkosti. Týká se však 
zároveň předmětu, který zná každý, neboť chodí či někdy chodil do školy. Může se 
tedy týkat kohokoliv. Je ze všech druhu školních úzkostí nejzávažnější. 
 
V našich středoevropských kulturních podmínkách jsou zkoušení, zkoušky, známky a 
vysvědčení společensky uznávané. Každý se jejich diktátu podřizuje, neboť dobře ví, 
jak velký význam mají pro jeho existenci a profesní dráhu. Podle toho, je-li formálně 
úspěšný nebo selhávající, druhotně se pro něho stávají i zdrojem buď uspokojení nebo 
naopak frustrace. 
 
Zkoušení v jakékoliv formě je v naší školské soustavě tradičně nedílnou součástí 
vzdělávacího procesu, od začátku školní docházky v šesti letech až po vysokou školu, 
případně i v jiných formách vzdělávání dospělých. Dítě se se zkoušením a známkami 
setkává hned od prvních dnů školní docházky. Dát šest set známek za týden žákům 
1.třidy (tj. průměrně čtyři známky denně na žáka), patří sice mezi rekordy z roku 
1957, ale od běžné současné praxe tento údaj zas tak daleko není. 
 
Zkoušení ve škole má z pedagogického hlediska různý charakter, různé formy a cíle. 
Zkoušení může být orientační nebo hloubkové, ústní či písemné, může být kontrolou 
zvládnutí nejnovější látky nebo souhrnným opakováním. Během vyučovací hodiny je 
dítě vyvoláno a případně vzápětí známkováno i vícekrát. V matematice a výuce 
jazyků je časté psaní krátkých prověrek izolovaných znalostí. V krátkých intervalech 
je dítě vyvoláváno k ústnímu zkoušení u tabule, časté/jsou písemné opakovací práce, 
 
Avšak zkoušení a známkování není v naší tradici otázkou soukromého výkonu žáka,  
s nímž zůstává o samotě. Je i situací bohatou na společenské významy. Musíme si 
představit, že se tento proces odehrává vždy v konfrontaci jednotlivce a celé třídy za 
účasti učitele, který do něj zasahuje jako autorita a nositel všemocné známky. A 
nezůstává jen u toho. Rodiče, naučeni vidět ve zkoušení a známce tytéž hodnoty jako 
škola, oceňují podle toho i svoje dítě. Vyladit tuto situaci vždy dostatečně citlivě pro 
každého žáka, je skutečně věcí celkového systému výuky, kvality učitele a klimatu ve 
škole. Jenomže, v tom je ten problém. 
 
Kdyby zkoušení a známkování přežívalo v naší současné škole jenom v důsledku 
zmíněné vzdělávací tradice, a zůstalo přitom v proporcích s ostatním bohatstvím 
vzdělávacího procesu, nebyl by předmět úzkosti, o němž zde pojednáváme, tak 
monstrózní. Jenomže on takový je. Nabyl nových obludných forem a síly reformou 
našeho školství v roce 1976 v důsledku kolapsu, který ve školství způsobila a jehož 
důsledky trvají dosud. Je tomu tak proto, že riziko kolapsu zakódovali tehdejší 
reformátoři primo do systému tím, že celoplošné naroubovali přehnané požadavky 
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nových učebních programů a osnov vyučovacích předmětů na jeho zavedený 
monopolní systém a tradiční způsob výuky, jednotné uplatňovaný a již tehdy zaostalý. 
V důsledku tohoto rozporu mezi požadavky a podmínkami, praxe školy rychle 
zkolabovala. Jenomže kolaps se oficiálně neviděl a neřešil. Jelikož skutečné řešení 
nemohlo nastat, školství se nepřiměřené zátěži přizpůsobilo, aby jako systém přežilo. 
Ovšem za cenu dalšího odvržení podstatných náležitostí dobré školy a učitelského 
umění. Odnesli to žáci v celých populacích, neboť systém, byť živelně, reagoval 
jednotně: postupně došlo k všeobecnému zploštění a zjednodušení vzdělávacího 
procesu tím, že ve školském systému byl položen důraz na verbální znalosti, 
zkoušení, očekávané odpovědi a hledání chyby, známkování, školní prospěch, 
formální vysvědčení a přijímací zkoušky. Převážné na cíle existenční o prostředky 
mocenské a donucovací. 
 
V důsledku zvýraznění moci a donucování přímo v prostředí školy došlo k dalším 
záporným jevům, které byly ještě závažnější: ke zjevnému rozvratu tělesné, duševní, 
sociální a mravní pohody ve škole a k neskrývaným deformacím mezilidských vztahů 
– vztahu mezi učitelem a žakem, u učiteli mezi sebou, žáky mezi sebou, školou a 
rodiči. Strach a úzkost se staly součástí klimatu školy. 
 
Riziko úzkosti ze zkoušení je u každého žáka 
 
Jestliže víme, že podstatnou součást vzdělávání v naši škole tvoří linie zkoušení - 
známka - školní prospěch - vysvědčení a že tato praxe ovládá celkové klima školy, 
musíme předpokládat, ze riziko úzkostného prožívání těchto situací je všeobecné a 
vysoké. V takové škole, jakou známe, každou vyučovací hodinu hrozí každému 
žákovi, že bude zkoušen a známkován. Navíc nebývá předem známo, na koho 
učitelova volba padne. Někdy žákům není ohlášen předem ani termín písemného 
zkoušení. 
 
V řadě případů se předpokládané ohrožení zkoušením sice reálně nenaplní, ale než se 
to prokáže, dítě již je plno úzkosti. Jelikož ta vyzní tentokrát naprázdno, měla by 
odeznít, pokud však není hned následována očekáváním dalšího zkoušení. Prožitky 
úzkosti se mohou zřetězit. Jejich diktát dovede postiženého trápit celé hodiny a někdy 
bez ustání. 
 
Na druhé straně, pokud ten, který měl z vyvolání předem úzkost, byl skutečně 
vyvolán, tomu úzkost předpověděla dané ohrožení správně, protože opravdu nastalo. 
Byl zkoušen a známka je tady. Dobrá známka samozřejmě uklidní vzbouřenou 
emoční hladinu. Úzkost po ní opravdu odezní. Škoda jen, že záporná emoce vznikla. 
 
Což když ale žák není se známkou spokojen? V tom případě úzkost nelhala. Zafixuje 
se. Příště se objeví zas, vplíží se, vkrade do duše dítěte. Nezvána proti jeho vůli. 
ovládá jej. Diktuje mu. Stačí ráno otevřít oči , uvědomit si, že je ško1ní den, a už je 
tady nepříjemné chvění, nevolnost od žaludku, neschopnost pozřít snídaní nebo bolest 
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hlavy. Z toho všeho plynoucí nechuť jít do školy. Vegetativní potíže jsou u dětí 
častým doprovodem akutní úzkosti a spolehlivým signálem její přítomností. 
 
Dětem v akutní úzkosti samozřejmě uniká, že požadovaný výkon při obávaném 
zkoušení (písemné práci, testu), je tímto způsobem prožívání značně oslaben a 
poškozen. Vytvoří se bludný kruh. Zhoršený výkon a špatná známka zvýší úzkost 
dítěte. Potřebuje, aby je dospělí, rodíce a učitelé podpořili. Jenomže: děje se to? 
 
Škola neví, že úzkost, kterou produkuje, žákům škodí. 
 
O strachu ze školy a o úzkosti žáků ze zkoušení a známek, se v naší tradiční škole 
nemluví a neuvažuje. Úzkost dítěte z čehokoliv, co souvisí se školou, je pro ní 
víceméně tahu. 
 
Jakoby zde unikaly pozornosti učitelů hned dvě spojité skutečnosti najednou: zaprvé 
to, že žáci nějakým způsobem bezpochyby školu prožívají, a zadruhé, že zážitky 
mnohých z nich jsou negativní, naplněny strachem a úzkosti. Tyto dvě věci některým 
učitelům asi opravdu unikají, protože jinak by se nemohlo stávat, že vyvolávání 
úzkosti u žáku je užíváno jako počestného pedagogického nástroje jejich motivace k 
učení a kázni. 
 
Úzkost ze zkoušení a známek jako stav duše dítěte školou povinného není něco, co 
učitelé běžně dovedou u svých žáků vycítit nebo postřehnout anebo diagnostikovat. 
Porozumět úzkosti dětí ze zkoušení a známek z hlediska jejich ohrožení, není 
samozřejmě pro učitele tradiční školy úplně snadné.. K úzkosti pohotoví žáci totiž 
většinou nezlobí a neobtěžují. Učí se. Píšou úkoly. Věci mají v pořádku. Dokonce 
bývají velmi svědomití a odpovědní. Naší škole se líbí takové vlastnosti u žáků 
posilovat. A tak škola žáky nutí, aby v sobě podporovali vlastnosti, které nejsou u 
všech vždy projevem ctnosti, ale jsou mnohdy výsledkem sebeobranného 
přizpůsobení se ohrožujícím situacím, které jim škola připravuje. To je přesně to 
riziko, které způsobuje, že jednotlivé izolované zážitky zkouškové úzkosti, jsou-li 
nadto v systematickém spojení s nevhodným působením učitele a klimatu školy, 
spolehlivě vyprodukují úzkostný rys osobnosti, neurotické dítě, které si tuto 
deformaci ponese do dospělého života. 
 
Namísto toho by bylo prospěšnější, aby učitelé svoje žaky doopravdy znali. Jen tak se 
mohou dovědět, že u řady z těch, které vnímají jako takzvané hodné žaky, je tento –
„příznivý“ vnější dojem důsledkem jejich hluboce prožívané a rizikem obestřené 
úzkosti. A to by žádného učitele, který má rád svoje žáky a svoje povolání, nemělo 
nechat klidným. 
 
Pročpak? Protože zkoušková úzkost dítěte je rizikem, které ohrožuje jeho zdravý 
vývoj po všech stránkách: 
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l. úzkost je emocí zápornou, takže zabírá místo pro kladné emoce, kterých je každému 
zapotřebí, zvláště ale dítěti, bytosti nezralé a ve vývoji. 
 
2. Situační úzkost, jako např. ze zkoušení a známek, neurotizuje svoji oběť a může 
vést k vývoji úzkostné osobnosti, kterou prozatím nebyla. 
 
3. Je-li u školního dítěte patrna struktura úzkostné osobnosti (dispozice, dřívější 
zkušenost), každá aktualizace situační úzkosti, zvláště ze zkoušení a známek, zvyšuje 
riziko dalšího upevnění a zevšeobecnění úzkostné osobnosti. 
 
4. Stavy úzkosti zaměstnávají postižené dítě natolik, že deformuji jeho poznávací, 
výkonově činnostní a sociální pole. 
- Zužuji předmět pozornosti, způsobuji výběrové vnímaní a zkreslování časové a 
logické posloupnosti v událostech a věcech. 
- Zaměstnávají jeho mysl i v čase, kdy má podat požadovaný výkon nebo dokonce 
mimo situace zkoušení a mimo školu, kdy by se mělo uvolněně věnovat sobě 
prospěšným činnostem. 
- V sociální oblasti má úzkostné dítě mnoho starostí s přijetím u svých vrstevníků a s 
porozuměním dospělých. 
 
5. Prožívaní úzkostných stavu poškozuje i tělesné zdraví dítěte. Významné se podílí 
na poruchách a onemocněních organismu psychogenního původu. Je to proto, že 
úzkostný stav naruší funkční rovnováhu autoregulačních (vegetativních) systémů 
organismu, nervového a humorálního, což se projeví určitou specifickou tělesnou 
dysfunkcí. Akutní dysfunkce může opakováním zchroničtět a posléze vyvolat i 
orgánové onemocnění. 
 
6. Opakovaně a dlouhodobé prožívaná úzkost dítěte ze zkoušení a známek, 
navozovaná a upevňovaná naším tradičním školním prostředím - ve svých důsledcích 
způsobí, že se postižené děti nerozvinou podle svých skutečných schopností a 
předností, ale doslova ve škole zakrní. Osobní úpadek je sice krajním vyústěním 
jejich školní dráhy, ale nikoliv smyšleným. 
 
O tom, jak působí prožívání úzkosti ze zkoušení na školní dráhu a osobní vývoj děti, 
pojednává II. část (výzkumná). 
 

II.	  část:	  Longitudinální	  studie	  školní	  dráhy	  děti	  z	  hlediska	  úzkosti	  ze	  
zkoušení	  (1980-‐1989)	  

 
Otázky, které jsme řešili v souvislosti s úzkostmi dětí ze zkoušení, byly jen jednou ze 
součástí mnohem širšího výzkumného projektu nazvaného "Škola a zdraví dětí: 1989-
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1990" (Havlínova M., a spoluprac., 1989) 1. Metodika tohoto projektu byla již předem 
zvolena tak, aby jeho výsledná databanka umožňovala řešení souhrnná i různých 
dílčích problémů. Každá studie, která pak na základě projektu vznikla, nese jeho 
základní znaky, a je studií: 
 
longitudinální (soubor těchže dětí byl sledován po nejméně jedno  období vývoje, zde 
po osm let trvaní docházky do základní školy),  
prospektivní (všestranně použitelná data byla shromažďovaná do zásoby, zde např. k 
zpětnému pohledu na charakteristiky školního vývoje dětí v závislosti na míře 
prožívané úzkosti ze zkoušení), 
reprezentativní (základní soubor sledovaných dětí byl náhodně vybrán podle 
jednotného klíče z žáků 1. ročníku ve stratifikovaných základních školách několika 
regionů tehdejší ČR (N=549),  
kontrolovanou (sběr dat konali přímo osobně členové týmu). 
 
Hypotéza studie 
 
Připomeňme si, že jsme předchozí kapitolu končili výčtem šesti druhů rizik, kterými 
může prožívaná zkouškové úzkost ohrozit zdravý vývoj školního dítěte. 
 
Nejzávažnější z uvedených rizik, za nějž považujeme riziko šesté, jsme přijali jako 
podklad následující hlavní hypotézy. 
 
Ve školní populaci se vyskytuje poměrné velké procento dětí, které opakovaně a 
dlouhodobě (dokud chodí do školy) prožívají úzkost ze zkoušení a známek; pakliže 
pro úzkost jsou ve škole příznivé podmínky v její zploštělé praxi frontálního způsobu 
vyučovaní, je úzkost neustále reprodukována, navozována a upevňovaná. To ve svých 
důsledcích způsobí, že postižené děti jsou zdeptány, nerozvinou se podle svých 
skutečných schopností a předností a doslova ve škole zakrní. osobní úpadek je 
pravděpodobně krajním vyústěním jejich školní dráhy, avšak nikoliv neskutečným. 
 
Cíl studie 
 
Cílem studie bylo zjistit, jak probíhá školní vývoj dětí, u nichž školní zkouškové 
situace trvale vzbuzuji úzkostné stavy: 
 
1. Na konci sledování (po ukončení 8. roč. ZŠ) identifikovat ve zkoumaném souboru 
dvě krajní kategorie dětí, které se podle výsledků v každoročně opakovaných 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Na longitudinálním výzkumu - Škola a zdraví dětí 1980-1989" postupně 
spolupracovaly; Rita McLeodová, Lenka Matoušková, Eva Šulcová a Eva Jemelková 
(psycholožky hygienické služby ČR). 
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měřeních ocitly pokaždé buď v pásmu "vážné zkouškové úzkosti" nebo "žádné 
zkouškové úzkosti". 
2. Zjistit u sledovaných dětí vztahy zkouškové úzkosti k blízkým a vzájemně se 
doplňujícím charakteristikám, za něž považujeme úzkostný rys osobnosti a 
psychosomatické potíže. 
3. Porovnat vývoj dvou krajních kategorii dětí v šesti sledovaných ukazatelích, které 
jsme zvolili pro jejich úzký vztah ke školnímu vývoji dětí (1.- 6. skupina školních 
charakteristik). 
 
Metodika 
 
Koho jsme zkoumali (Soubor) 
 
Do souboru, který sloužil pro cíle tohoto zpracovaní, jsou ze základního souboru 
zahrnuty děti sledované od 1. ročníku v základních školách dvou mimopražských 
regionů: tehdejšího kraje severomoravského a kraje středočeského. Z těchto dětí jsou 
do něj zahrnuty jen ty, které mají všechna stanovená a uskutečněná měření od 1. do 8. 
ročníku ZŠ (1980/81 - 1988/89). To je dohromady 321 dětí (158 chlapců a 163 
dívek). 
 
Jak a co jsme zkoumali (Ukazatelé a metody) 
 
Základní soubor byl sledován osm let podle předem stanovené metodiky. Děti byly 
vyšetřovány jedenkrát za rok individuálně, jedenkrát hromadnými metodami. Členové 
týmu je navštěvovali v jejich školách a setkávali se s nimi bez přítomností učitelů. S 
učiteli však spolupracovali pokud šlo o školní dokumentaci a metody, které jim byly 
určeny. 
 
Každý rok byly doplňovány identifikační údaje dítěte a údaje o jeho sociálně 
rodinném zázemí. 
 
Hlavni část údajů tvořily charakteristiky vztahující se ke škole, které po reformě v 
roce 1976 začaly významně rozhodovat o tom, zda dítě ve škole bude prospívat nebo 
selhávat. Jsou to: 
1. školní prospěch/ČJ a MAT a průměr známek (výroční vysvědčení), 

2. úroveň intelektových výkonů (standartní testy inteligence), 

3. tvořivost (kresebný test řešení problémů pro děti), 

4. psychomotorické tempo a jeho změny v zátěži (experimentální test zdvojených 

úkolů), 

5. slovní pohotovost ( test vybavování slov/před a po experimentální zátěži), 
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6. poruchy učeni a chování (posuzovací škála projevů dítěte pro učitele: motorika, 

pozornost, poznávací procesy, emoce, sebeprosazování, sociální vztahy), 

7. psychosomatické potíže, úzkostný rys osobnosti a školní úzkost ze zkoušeni ( tří 

sebe posuzovací škály pro děti). 

 
Výsledky a výklad 
 
Kolik děti trpělo zkouškovou úzkosti? 
 
Na konci osmiletého sledování, když už byla všechna data pohromadě, jsme rozdělili 
celý soubor dětí podle hodnot sledované školní úzkosti ze zkoušení do tři kategorii: 
 
1. děti trvale v pásmu vážných zkouškových úzkosti (úzkostné), 
2. děti bud' trvale v mírném pásmu zkouškových úzkosti nebo střídající obě krajní 
polohy (žádné-vážné), 
3. dětí trvale v pásmu žádných zkouškových úzkosti (neúzkostné). 
Zajímali nás jenom dvě krajní kategorie zkouškové úzkosti, dětí trvale úzkostné a 
trvale neúzkostné. 
Při normálním rozloženi četnosti, se v 1. kategorii vyskytovalo 15,5% dětí (14% 
chlapců, 17%  dívek) a ve  3. kategorii 15% děti (17% chlapců, 16,5% dívek). 
 
Vztahy zkouškové úzkosti k blízkým charakteristikám 
 
Předpokládané těsné vztahy zkouškové úzkosti k úzkostnému rysu osobnosti a 
psychosomatickým potížím se potvrdily i statisticky (p<0.001). Nejtěsněji koreluje 
zkoušková úzkost a úzkostný rys osobnosti (r =.50), což znamená, že obě 
charakteristiky se mohou u téhož dítěte vyskytovat pospolu, ale nemusí. Některé děti 
jsou postiženy jedním nebo druhým. Oboje jsou však současně v riziku; že se u nich 
projeví i charakteristika zatím chybějící. Co se skutečně stane, záleží na kombinaci s 
ostatními jejich předpoklady. Méně těsnou korelaci jsou vázány zbývající dvojice: 
zkoušková úzkost a psychosomatické potíže (r=.31), úzkostný rys osobnosti a 
psychosomatické potíže (r=.32). Podle toho, se kterou charakteristikou se 
psychosomatické potíže u téhož dítěte vyskytuji, můžeme soudit na další komponenty 
úzkostného prožívaní. 
 
Školní vývoj úzkostných a neúzkostných děti 
 
Školní vývoj dětí obou srovnávaných kategorii byl posuzován zvlášť v každé ze šesti 
skupin školních charakteristik pomoci průměrných hodnot standardních skórů. 
 
Statistická významnost rozdílu mezi kategoriemi dětí byla testována dvojím 
způsobem: 1. odděleně po jednotlivých měřeních v příslušných školních ročnících 
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(analýza rozptylu) a 2. ve všech měřeních v příslušných školních ročnících 
dohromady (mnohorozměrná analýza rozptylu). 
 
Na základě tohoto způsobu zpracování dat jsme zjistili, že kategorie úzkostných a 
kategorie neúzkostných dětí se statisticky významně liší ve čtyřech skupinách 
školních charakteristik ze šesti: školní prospěch (p<D.01), psychomotorické tempo 
v zátěži (p<0.03), úroveň intelektových výkonů (p<0.01) a poruchy učení a chování 
(p<0.05 v 8. ročníku). U tvořivosti a slovní pohotovosti nebyl prokázán žádný rozdíl 
mezi úzkostnými a neúzkostnými dětmi, i když hodnoty kategorie úzkostné jsou v 
obou charakteristikách rovněž trvale horší než kategorie neúzkostné. 
 
Významné horši školní prospěch (Obrázek č.1) u děti se zkouškovou úzkosti 
pravděpodobně nikoho nepřekvapí. Školní prospěch je výsledkem známek a známky 
výsledkem obávaného zkoušení. Překvapilo nás však přece jenom to, že rozdíl mezi 
oběma kategoriemi je tak výrazný od první do osmé třidy. 
 
Psychomotorické tempo (Obrázek č.2) u dětí zkouškově úzkostných se v zátěži 
zpomaluje nebo vede k chybným výkonům. Situace experimentální zkoušky vzbuzuje 
u těchto děti úzkostné napětí podobně jako školní zkoušení. Proto mají vždy 
významně horší výsledky než děti bez zkouškové úzkosti. 
 
Vývoj úrovně intelektových výkonů v použitých testech (Obrázek č.3.) by nás pomalu 
přesvědčil o tom, že děti se zkouškovou úzkosti jsou děti s nižšími intelektovými 
předpoklady, takže by nebylo čemu se divit. Jenomže, když se podíváme na úplný 
začátek školní docházky, vidíme, že hodnoty obou kategorii jsou v opačné poloze: 
děti se zkouškovou úzkosti jsou zpočátku v intelektových výkonech lepší než dětí bez 
úzkosti (p<o.o5 v 2.roč.). Teprve v průběhu školního vývoje se zhoršily a s každým 
rokem zhoršovaly čím dál vice. Přes zaujetí pro tento výklad nesmíme ovšem 
opomenout, že částečně mohl být testovaný výkon dětí ovlivněn i tím, že šlo také o 
jistý druh zkoušky, byť bez jakýchkoliv důsledků. 
 
Tento nález je ze všech nejzávažnější, protože nás utvrzuje v podezření, že děti se 
zkouškovou úzkosti se nerekrutují z té části populace, která přišla do školy s 
intelektem relativně méně rozvinutým než ta druhá, ale že se tyto děti intelektově 
méně rozvinutými teprve postupně stávají. V porovnání se svými vstupními 
možnostmi opravdu zakrňují. Škola, z níž má většina podnětů k intelektovému vývoji 
pocházet, tyto svoje žáky od nich deprivuje zastrašovacími způsoby výuky i 
komunikace, na nichž je založena. Naproti tomu dětí, které nejsou inhibovány 
zkouškovou úzkosti, čerpají ze školních vzdělávacích podnětů více nejen přímo pro 
svůj školní prospěch, ale i zprostředkovaně pro rozvoj svého inte1ektu. Na nich 
vidíme, jak prospěšně by se mohla vyvíjet i řada z těch dětí, které byly z různých 
zanedbaných nebo způsobených příčin, zahnány do úzkých od útlých školních let. 
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O skrytých potencích dětí zkouškově úzkostných na druhé straně může napovídat i to, 
co jsme zjistili v případě tvořivosti. Zjištění, že děti zkouškově úzkostné nejsou v 
testech tvořivého řešení problémů významně horší než skupina opačná, může být 
považována za směrodatný výsledek, uvědomíme-li si, že v naší škole výuka není 
orientována na rozvíjení tvořivosti žáků. Děti nejsou zvyklé na úkoly tohoto typu. 
Test kresleného řešení problémů jim proto vůbec nemohl připomínat situací zkoušení. 
Přesvědčovali jsme se, že byl pro ně hrou a zábavou. Už samotný tento přístup naladil 
pozitivně všechny děti. Tedy i úzkostné. Nejsa inhibován úzkostným stavem, mohl se 
každý projevit. Koneckonců to může znamenat přinejmenším to, že mezi dětmi ze 
zkoušeni a známek úzkostnými se vyskytuji jedinci tvořiví stejně jako mezi 
neúzkostnými dětmi jedinci netvořiví. 
 
Výsledek týkající se poruch učení a chování (Obrázek č. 4) ukázal, že teprve na konci 
docházky do základní školy se projevilo významné zhoršení zkouškově úzkostných 
dětí i v oblasti, kde se před tím od neúzkostných děti významně nelišily. Jakoby 
definitivně vzdaly svůj úspěch na školní dráze. Ostatně v 8. ročníku o něm bylo 
rozhodnuto. 
 
Shrnutí výsledku (ověření hypotézy) 
 
Potvrdilo se, že prožívání zkouškové úzkosti po celou dobu docházky do základní 
školy ovlivňuje významně školní vývoj tímto způsobem postižených dětí. 
 
Jednotlivé výsledky můžeme shrnout v celkovou představu o tom, odkud a kam tento 
školní vývoj směřuje. Děti se zkouškovou úzkostí jsou na začátku školní docházky 
lepší v intelektových výkonech než děti neúzkostné. Celou školní docházku jsou však 
vystaveny negativním účinkům svých úzkosti, takže získávají méně než by mohly, 
ačkoliv jsou mezi nimi děti i s tvořivými schopnostmi, které vsak zůstanou škole 
skryty. Na konci školní docházky se v důsledku tohoto vývoje najednou výrazně 
zhorší v míře poruch učení a chováni. 
 
Závěr 
 
Výsledky referované studie na jedné straně a na druhé straně známá fakta o způsobu 
výuky v naší škole, který byl a je tradičně frontální, vedou k závěru, že zkoušková 
úzkost postiženým dětem zvláštním způsobem blokuje tok školního vzdělávání na 
přijmu i výstupu. 
 
K tomu musíme přičíst další přitěžující skutečnost, že učitelé v současné škole zatím 
nemají ani potřebný postoj ani dovednosti, kterými by dokázali rozpoznat úzkostné 
stavy u děti ve své třídě a uměli s nimi zacházet v jejich prospěch. 
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Nepříznivý školní vývoj dětí, které reagují trvale úzkostně na tu praxi školy, středem 
jejíhož pojetí jsou encyklopedické znalosti, zkoušení a známkování, jsou jenom 
signifikantním signálem o mnoho větší skryté částí problémů. 
 
Pomoci dětem, které jsou již postiženy úzkosti ze zkoušení samozřejmě musíme. 
Důležitější a účinnější však je snížit podstatně jejich výskyt preventivními prostředky. 
 
Cestou, jak prospět dětem ohrožovaným vžitou praxí školy a jak zvýšit i lidský 
potenciál národa zde ztracený, je především změna celkového pojetí vzdělávání a 
proměna oné vžité praxe: proměna zploštělého tradičního způsobu výuky v 
základních školách ve způsob orientovaný na žáka, vnitřní diferenciaci vzdělávacích 
programů, komunikativní výchovu, partnerský vztah učitele a žáka, demokratické 
poměry ve škole, v obci a ve státě. 
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