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Abstrakt 

Předkládaná disertační práce se zabývá tématem testování dovednosti psaní v rámci státní 

maturitní zkoušky z angličtiny. Pozornost je věnována především vlivu přesně 

specifikovaných výstupních požadavků na výuku angličtiny na českých středních školách, 

který zatím v didaktické literatuře nebyl popsán. Výzkum se zaměřuje na dílčí dovednosti 

hodnocené v jednotlivých kritériích, zkoumá vztahy mezi nimi a posuzuje jejich náročnost 

z hlediska úspěšnosti žáků i z hlediska problémů při výuce. 

V práci byly použity tři hlavní výzkumné metody: (1) kvantitativní analýza velkých souborů 

dat, (2) pedagogický experiment v malém měřítku a (3) dotazníkové šetření. Pro posouzení 

vztahů mezi jednotlivými dílčími dovednostmi byla analyzována data získaná z výsledků 

státních maturitních zkoušek konaných v letech 2014-2017. Byla použita především data 

studentů středních odborných škol, jejichž úroveň řečových dovedností by měla nejvíce 

korespondovat s úrovní státní maturitní zkoušky, která je stanovena B1 podle SERR 

(Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). V rámci dotazníkového šetření 

zabývajícího se problematikou výuky psaní byli osloveni učitelé všech typů středních škol.   

Zjištěné výsledky objasňují vztahy mezi jednotlivými částmi testů státní maturitní zkoušky. 

Analýza postojů učitelů k výuce psaní ukázala jednoznačně vliv státní maturitní zkoušky 

na metodiku výuky angličtiny. Závěry dizertační práce umožňují lepší pochopení 

problematiky výuky psaní na českých středních školách, odkrývají potíže, kterým musí učitelé 

při výuce čelit a navrhují řešení některých zjištěných problémů.   
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Abstract 

This thesis deals with the topic of testing writing in the context of the state school-leaving 

exam in English language. The research assesses the impact of clearly specified standards on 

teaching English to Czech secondary school students, and thus focuses on the field which no 

systematic investigation has dealt with. The research concentrates on specific subskills 

assessed within distinctive criteria, analyses the relationships between them and estimates 

their complexity regarding both student success and teaching challenges. 

Three major research strategies were used: (1) a quantitative analysis of the large-scale data, 

(2) a small-scale pedagogical experiment and (3) a survey. To examine the relationship 

between various subskills of language ability we analysed test score data from the school-

leaving exams in the years 2014-2017. Data from secondary vocational schools students were 

mainly used, as the level of these students' language skills should correspond the most with 

the level of the state school-leaving exam, which is set to meet CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages) level B1. Secondary school teachers from all types 

of schools were asked to respond to the questions concerning teaching writing. 

The reported results illustrate the relationships between the individual parts of the school 

leaving exam test. The analysis of the English teachers' attitude towards teaching writing 

shows the considerable impact of the state school-leaving exam on ELT methodology.  The 

findings from the research offer insights into teaching writing at Czech secondary schools. 

The major problems the teachers have to face have been identified, and solutions to some of 

them suggested.   
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SČ společná část 

SEN Sekce evaluačních nástrojů, CZVV 

SERR Společný evropský referenční rámec pro jazyky
5
   

SERRJ Společný evropský referenční rámec pro jazyky
6
  

SMZ státní maturitní zkouška 

SZ slovní zásoba 

ŠVP školní vzdělávací program 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

ÚZ ústní zkouška 

VHP vedoucí hodnotitel předmětu 

VHT vedoucí hodnotitelského týmu 

VO výzkumná otázka 

                                                           
1
 Alternativně se používá zkratka CEFRL, případně CEF. 

2
 příspěvková organizace zřízená MŠMT v roce 1999, dosud všeobecně užívaná značka pro CZVV 

3
 projekt v oblasti přípravy učitelů na SMZ 

4
 příspěvková organizace řízená MŠMT, Dosud se všeobecně alternativně s CZVV používá zkratka CERMAT. 

5
 odpovídá CEFR, alternativně se používá zkratka SERRJ. 

6
 odpovídá CEFRL, alternativně se používá zkratka SERR. 
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1. Úvod 

V posledních desetiletích došlo v České republice ke kvalitativní změně v přístupu 

k výuce cizím jazykům a k požadavkům na její výstupy. Na rozdíl od dříve preferovaného 

dokonalého teoretického zvládnutí cizího jazyka, zejména jeho gramatických struktur a 

zákonitostí, je v současné době akcentována především komunikační kompetence, to je 

způsobilost dorozumět se v cizím jazyce adekvátně sociální situaci. Tento posun reflektují i 

kurikulární dokumenty závazné pro výuku cizích jazyků v českých středních školách, metody 

používané ve výuce cizích jazyků, způsoby hodnocení i forma státní maturity jako státem 

garantované zkoušky.  

Podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) je cílem jazykového vzdělávání na 

všech stupních dosáhnout kompetencí na požadované úrovni ve všech čtyřech řečových 

dovednostech, jak receptivních (čtení a poslech), tak produktivních (psaní a mluvení). 

Přestože by se tedy výuka měla zaměřit na rozvoj všech dovedností rovnoměrně, psaní je při 

výuce stále věnována nejmenší pozornost. Časová náročnost nácviku psaní i následných oprav 

a podávání zpětné vazby studentům vede k omezování výuky psaní na minimum nezbytné pro 

přípravu ke státní maturitní zkoušce (SMZ), a pokud by psaní nebylo v rámci SMZ 

ověřováno, pravděpodobně by na mnohých středních školách nebylo vyučováno vůbec. Právě 

pozitivní vliv státem předepsané maturitní zkoušky na výuku jazyků na středních školách 

(washback efekt) je jedním z jejích důležitých přínosů a jedním z důvodů pro její zpracování 

v rámci disertační práce. 

Přímý vliv jednotné závěrečné zkoušky - státní maturity - na výuku cizích jazyků na 

českých středních školách zatím v české didaktické literatuře soustavně popsán nebyl, 

způsoby osvojování komunikační kompetence jsou však v současné době předmětem 

zkoumání nejen zahraničních, ale i tuzemských odborníků. Přestože je vědecká a praktická 

závažnost vlivu zkoušek na výuku jazyka vysoká, je dosud u nás nedostatečně prozkoumána. 

Výzkumy se zaměřují především na realizaci výuky angličtiny na základních školách, (např. 

Šebestová, 2011, Betáková, 2010), soustavný výzkum středoškolské výuky angličtiny zatím 

chybí.
7
  

                                                           
7
 Problematikou výuky a hodnocení psaní v němčině na středních školách v České republice se zabývá disertační 

práce M. Kolářové (Kolářová, 2016). 
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Předkládaná práce se zaměřuje na produktivní dovednost psaní, zkoumá způsob jejího 

hodnocení v kontextu státní maturitní zkoušky, především z hlediska splnění komunikačního 

cíle a výstavby textu. Výzkum využívá dat získaných z výsledků všech studentů maturujících 

z angličtiny, která dosud nebyla předmětem didaktického zkoumání, údaje získané z plošného 

testování zatím nejsou využívány pro poskytnutí zpětné vazby a zlepšení výukových metod.  

Závěry výzkumu mají ukázat možnosti optimalizace výuky dovednosti psaní, a položit tak 

základ k širšímu využití výsledků státní maturitní zkoušky pro zlepšení jazykové výuky na 

středních školách.  

Disertační práce obsahuje část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá 

psaním jako jednou z důležitých komunikačních dovedností a jeho vztahem k reciproční 

dovednosti čtení, hodnocením psaní především v kontextu SMZ i metodami jeho výuky. 

Pozornost je věnována státní maturitní zkoušce jako faktoru významně ovlivňujícímu obsah 

výuky na středních školách, také v této oblasti se zaměříme na dovednost psaní.  

Témat uvedených v teoretické části využívá empirický výzkum prezentovaný ve druhé 

části práce. Empirická část vychází z obecných poznatků týkajících se psaní, jeho výuky a 

hodnocení, které dále konkretizuje a uvádí do vztahu se SMZ tak, aby byly přímo využitelné 

pro vlastní výzkum. 

Kapitola 2 překládá obecná teoretická východiska, která jsou důležitá pro pochopení 

základních principů psaní jako jedné z komunikačních dovedností, a především jeho vztahu 

k reciproční řečové dovednosti čtení. Tato kapitola poskytuje také informace o postavení 

psaní ve výuce cizímu jazyku, přehled obecně používaných metod i vhodných materiálů. 

Nedílnou součástí disertační práce je i hodnocení psaní, tato kapitola proto prezentuje 

základní přístupy k hodnocení psaní, jejich vhodnost pro různé účely a v neposlední řadě i 

vliv hodnocení na výuku, tzv. washback efekt. 

Disertační práce se zabývá výzkumem psaní především v souvislosti se SMZ. Kapitola 

3 je proto věnována podstatným informacím o této zkoušce uzavírající středoškolské studium, 

zejména o jejích východiscích včetně kurikulárních dokumentů, struktuře a způsobu 

hodnocení jejích jednotlivých částí. Podrobně jsou popsána kritéria hodnocení písemné práce 

(PP), která jsou zásadní pro realizaci vlastního výzkumu, i základní principy a vztahy, ze 

kterých toto hodnocení vychází. Jsou uvedeny také elementární údaje o počtech maturantů a 
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jejich úspěšnosti v jednotlivých letech, které budou podrobněji diskutovány ve výzkumné 

části práce.  

Kapitola 4 prezentuje explicitně metody výuky psaní, které jsou cílené na nácvik 

dovedností potřebných pro splnění požadavků specifikovaných jednotlivými kritérii 

hodnocení.  Věnuje se i metodám poskytování zpětné vazby, která je pro správný nácvik psaní 

nezbytná.  

Kapitola 5 uvádí do problematiky předkládaného empirického výzkumu, prezentuje 

výzkumný problém, specifikuje výzkumné otázky a formuluje hypotézy v rámci výzkumu 

ověřované. 

Kapitola 6 představuje design výzkumu a specifikuje tři základní části, do kterých je 

výzkum rozdělen: analýzy výsledků získaných z realizovaných SMZ, pedagogický 

experiment, který řeší příslušné výzkumné otázky v experimentálním měřítku, a zjišťování 

postojů a potřeb učitelů angličtiny na středních školách. Jsou uvedeny použité výzkumné 

metody a je vymezen výzkumný soubor. Pro každou část výzkumu jsou prezentovány metody 

sběru dat a způsoby jejich zpracování. 

Výsledky výzkumu jsou prezentovány a interpretovány v kapitole 7, na jejich základě 

jsou řešeny výzkumné otázky a potvrzeny hypotézy formulované v kapitole 5. Po závěrečném 

shrnutí výzkumu, které uvádí kapitola 8, jsou pak na základě zjištěných výsledků navržena 

doporučení pro pedagogickou praxi. 
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2. Teoretická východiska 

Výuka cizího jazyka na českých středních školách je v současné době zaměřena na 

rozvoj všech čtyř základních řečových dovedností, jak receptivních (čtení a poslech), tak i 

produktivních (psaní a mluvení) v souladu se závaznými kurikulárními dokumenty pro střední 

vzdělávání (RVP G
8
 a RVP SOV

9
). Přestože jsou všechny dovednosti rovnocenně ověřovány 

v rámci státem garantovaných požadovaných výstupů daných státní maturitní zkouškou, ne 

všem dovednostem je při výuce věnována stejná pozornost. Nejméně prostoru se stále dostává 

nácviku písemného projevu, jehož soustavnější výuku si vynutilo až závěrečné testování 

ukončující středoškolské studium maturitních oborů. Před zavedením jednotné státní maturity 

totiž byla písemná práce součástí maturitní zkoušky z angličtiny
10

 jen zcela výjimečně, 

dovednost psaní se systematicky nevyučovala a hodnocení bylo prováděno téměř výhradně na 

základě vhodnosti a přesnosti použitých mluvnických prostředků (PÍŠOVÁ, 2014). Po roce 

2011 byla vytvořena jednotná analytická kritéria hodnocení písemného projevu a všichni 

učitelé maturujících žáků byli v rámci povinných školení seznámeni jak s jejich podrobným 

výkladem, tak i s jednotnou metodikou jejich použití, a vznikly tak základní předpoklady pro 

systematickou výuku psaní ve školách. Přesto mnozí učitelé stále nemají dostatek zkušeností, 

metodických podkladů ani chuti psaní vyučovat. 

Z tohoto důvodu se práce zaměřuje na produktivní řečovou dovednost psaní, především 

v kontextu státní maturitní zkoušky (SMZ), a přípravu maturantů na její úspěšné složení. 

 

2.1 Psaní v rámci komunikačních dovedností 

Termín psaní není zcela jednoznačně definován a může znamenat jak rukopis, tak i 

sdělení obsahu písemnou formou (WIDDOWSON, 1978; HADLEY, 2001). Tato práce se 

zabývá výhradně psaním ve smyslu sdělení komunikačního cíle, v tomto smyslu je psaní 

ověřováno i v rámci SMZ.  

                                                           
8
 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, je diskutován v kapitole 3.1.2.1. 

9
 Rámcový vzdělávací plán pro střední odborné vzdělávání, je diskutován v kapitole 3.1.2.1. 

10
 Poprvé bylo u nás možno maturovat z anglického jazyka v roce 1964 (Směrnice MŠK ze dne 21. 12. 1964, č. j. 

50 458/64-II/1, maturitní řád pro SVVŠ [č. 4/1965 Věstníku], v té době byla součástí maturity z dalšího živého 

jazyka i čtyřhodinová písemná práce zadávaná centrálně prostřednictvím rozhlasu. Po roce 1989 bylo zadání 

maturitní práce v kompetenci ředitele školy a ve většině případů se maturitní zkouška z cizího jazyka omezila 

pouze na ústní část (Maturitní zpravodaj, 2012). 
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Přestože existence psaných textů je doložena již z doby před více než 5000 lety, psaní 

jako takové zůstává většinou ve stínu mluveného projevu. Je tomu tak proto, že zatímco 

mluvený jazyk si mluvčí přirozeně osvojuje, psaní je proces nepřirozený, dovednost číst a psát 

vyžaduje vzdělání (WILLIS, QUINN, 1983; HARMER, 2004; NUNAN, 2007). Mnozí žáci, 

ale ani učitelé, si v dostatečné míře neuvědomují rozdíly mezi mluvením a psaním a 

domnívají se, že ústní komunikace je pro absolventy postačující a zásadní. Obecně jsou sice 

funkce psaného jazyka stejné jako funkce jazyka mluveného (NUNAN, 2007), pro každý 

diskurz je však třeba dodržovat určitá pravidla tak, jak uvádí Carter (CARTER, 1997). Pro 

maturanty je zásadní uvědomit si, že psaní se ve většině případů liší od mluvení nejen 

způsobem prezentace, ale také odlišnou gramatikou, slovní zásobou i celkovou formou 

sdělení (NUNAN, 2007), a to nejen na syntaktické, ale i na stylistické úrovni (VACHEK, 

1989). Tomu by měly odpovídat i metody výuky pasní, jak bude ukázáno v empirické části, 

ve které se zaměříme především na formu a obsah sdělení. 

Při psaní chybí reálný kontext, ve kterém se odehrává promluva, stejně jako vzájemný 

kontakt mezi tvůrcem a příjemcem, a tedy možnost využít mimojazykovou komunikaci. 

Neexistuje možnost zpětné vazby a doplnění, případně vysvětlení nejasností, pisatel proto 

musí vyjadřovat myšlenky explicitně a uspořádat a propojit je tak, aby byl jasně vyjádřen 

komunikační záměr a aby nedošlo k nedorozumění (BYRNE, 1988; TRIBBLE, 1989; 

CELCE-MURCIA, 2001). Pro přesné a jasné sdělení komunikačního cíle nestačí produkovat 

jednotlivé myšlenky či fragmenty, psaný projev musí být koherentní; skládá se z úplných vět, 

ve kterých jsou fakta uspořádána a propojena pomocí mluvnických prostředků, jako jsou 

kohezní prostředky a syntaktické vztahy (HUGHES, 1996; NUNAN, 2007). Problematiku 

organizace textu považujeme i v kontextu SMZ za jednu z klíčových, proto se jí blíže věnují 

kapitoly 3.4.2 a 4.2, touto otázkou se budeme zabývat i v rámci empirického výzkumu.   

Dobré psaní v jakémkoli jazyce tedy zahrnuje jak znalost zásad psaného diskurzu 

v dané kultuře, tak i schopnost zvolit vhodné jazykové prostředky a syntaktické struktury, 

které co nejpřesněji sdělí cíl komunikace. Tuto zkušenost nelze získat pouze procvičováním 

gramatiky a slovní zásoby na větné úrovni (HADLEY, 2001) tak, jako se tomu často 

v českých školách stále ještě děje. Předkládaná práce se proto nezaměřuje na problematiku 

slovní zásoby a gramatických struktur, ale na dovednosti, jako je sdělení komunikačního cíle, 

dodržení linearity a vhodné propojení celého textu, jejichž výuka často absentuje. 
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2.2 Vztah čtení a psaní 

Čtení a psaní jsou tradičně považovány za činnosti, které spolu úzce souvisí a které 

vycházejí z analogických jazykových postupů (LANGER, FLIBAN, 2000) a uplatňují 

podobné strategie (IRWIN, 1991). Čtení zahrnuje vytvoření diskurzu z textů, psaní naopak 

texty produkuje. Obě dovednosti jsou v rámci SMZ ověřovány, práce se proto zabývá 

i  zjištěním míry korelace mezi výsledky čtení a psaní u maturantů a možností využití 

vzájemné souvislosti při nácviku psaní (kapitola 7.1.3). 

Čtení a psaní jsou vnitřně propojené, jsou to doplňkové procesy. Schopnost číst pozorně 

je nezbytná pro dovednost napsat koherentní text, současně myšlenkové pochody pisatele 

zvyšují jazykový cit, a tím umožňují lepší analytické čtení (KUCER, 1987). Při čtení student 

soustředí pozornost na vztahy mezi jednotlivými formami, při psaní pak vytváří a mění 

význam sdělení tím, jak s těmito formami zachází (KERN, 2000). Při čtení používáme tytéž 

dovednosti jako při psaní, dovednost odhalit vztahy mezi formou a významem 

v cizojazyčných textech by tedy měla napomoci vytváření těchto vztahů při vlastním psaní. 

Kritické čtení vyžaduje správnou formulaci účelu, který čtením sledujeme, pochopení hlavní 

myšlenky i způsobu, jakým autor text rozvíjí a k jakým závěrům text vede (HUGHES, 2012). 

Pro čtení textu s porozuměním musí být student schopen sledovat vztahy mezi myšlenkami 

v rámci věty i v jejím okolí s využitím gramatických kohezních prostředků. Stejné řečové 

dovednosti se uplatní i při psaní (MUNBY, 1978)
11

. V rámci předkládané disertační práce 

bude zkoumána korelace mezi analogickými řečovými dovednostmi ověřovanými 

prostřednictvím čtení v didaktickém testu (DT) a psaní v písemné práci (PP). 

Důležitou součástí psaní je i čtení toho, co jsme napsali, čtenář je „spolutvůrce významu 

textu“ a pisatel „implicitní čtenář“ (WILLIS, QUINN, 1983).  Důraz je kladen nejen na 

splnění komunikačního cíle pisatelem, ale i na správné pochopení autorova záměru čtenářem 

(IRWIN, 1991; CELCE-MURCIA, 2001). Jak čtenář, tak i pisatel se tedy na vytváření 

významu podílejí, přičemž využívají činnosti, které vyžadují podobné předchozí zkušenosti 

s tématem a znalosti jazyka, struktur apod. (např.  KUCER, 1987).  

Tak, jako je při výuce dovednosti mluvení nutno vystavit žáka působení slyšeného, je 

tedy pro výuku psaní nutno pracovat se širokým rejstříkem napsaných textů různých forem, 

aby studenti byli schopni sami produkovat odpovídající širokou škálu různých forem textů 

                                                           
11

 (MUNBY 1978: 117–131) uvádí taxonomii jazykových dovedností, z nichž mnohé jsou využívány jak pro 

receptivní, tak i pro produktivní práci s jazykem. 
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(BYRNE, 1988). Pro úspěšné psaní v rámci určitého žánru je důležité číst a analyzovat texty 

psané ve stejném žánru (HARMER, 2004). Pokud se tedy má student naučit správně 

organizovat svou vlastní esej, je velmi důležité porozumět tomu, jak své texty organizovali 

jiní autoři (JOHNSON, 1988). Čtení a studium různých typů psaných textů tak umožní žákům 

pochopit, co je důležité pro efektivní psaní, a přenést tuto zkušenost do vlastního psaní 

(JONES, 1989). O metodách nácviku organizace psaného textu s využitím čteného textu se 

zmíníme v kapitole 8.2.  

Souvislost mezi psaním a čtením je větší než v případě recipročních dovedností mluvení 

a poslech, pisatel by vzhledem k absenci přímé zpětné vazby totiž měl vždy uvažovat o 

napsaném z hlediska budoucího čtenáře (WIDDOWSON, 1978). Jedním z důležitých aspektů 

psaní je tedy neztrácet ze zřetele čtenáře (princip PYITRP – Put Yourself in the Reader´s 

Place (WILLIS, QUINN, 1983) – číst to, co jsme napsali, z pohledu čtenáře. Tento princip je 

třeba uplatnit i při přípravě studentů k maturitě – nejdůležitějším kritériem, bez jehož splnění 

není možno práci hodnotit, je jasné a srozumitelné sdělení komunikačního cíle příjemci 

textu.
12

 

Z výše uvedených důvodů v současné době někteří autoři nepřistupují k výzkumu čtení 

a psaní odděleně, ale snaží se propojit schopnost porozumění textu a jeho produkce (BOS, 

2015). Existují výzkumy, které ukazují, že je možná výuka čtení prostřednictvím psaní a 

naopak, pro dovednost psaní je toto spojení zřetelnější pro vyšší dosaženou jazykovou úroveň 

(LEE, 2016)
13

. Pro vyšší úrovně je čtení a psaní zkombinováno při výuce pomocí „reading –

to-write tasks“, kdy studenti písemně kriticky reagují na přečtený text nebo část literárního 

díla (RUIZ-FUNES, 1999), tyto metody však přesahují požadovanou úroveň českých 

maturantů, proto se jimi nebudeme blíže zabývat. 

Výzkumy vztahu mezi čtením a psaním se v současné době provádějí zejména pro čtení 

a psaní v mateřském jazyce. Vztahem čtení, psaní a myšlení především v mateřském jazyce se 

zabývá Mezinárodní asociace gramotnosti (International Literacy Association), která 

publikuje výsledky výzkumů směřujících k lepšímu poznání v této oblasti, která se však 

                                                           
12

 Pokud není komunikační cíl splněn, písemná práce se nehodnotí. Blíže viz kapitola 3.4.1. 
13

 Vztah mezi čtením a psaním byl ověřován ročním výzkumem u tří set jihokorejských středoškoláků 

rozdělených do tří skupin, z nichž v každé byla rozšířena výuka angličtiny jako cizího jazyka se zaměřením na 

odlišné jazykové dovednosti, na rozvoj čtení, na rozvoj psaní a ve třetí kontrolní skupině probíhala rozšířená 

výuka standardním způsobem.  Testy před zahájením a po ukončení rozšířené výuky prokázaly, že zatímco 

úroveň čtení se zvýšila ve všech skupinách bez významných statistických rozdílů, úroveň psaní se výrazně 

zvýšila jak ve skupině s rozšířenou výukou psaní, tak i ve skupině s rozšířenou výukou čtení. 
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zaměřuje především na rozvoj čtení a jeho celoživotní podporu.
14

 U dětí mladšího školního 

věku v různých zemích se spojitost mezi čtením a psaním zkoumá nejen ve vztahu k běžné 

populaci, ale stále častěji i v souvislosti s poruchami čtení či psaní
15

 (např. UNO, 2009).   

Úzká souvislost mezi oběma řečovými dovednostmi se projevuje také v materiálech a 

učebnicích i ve vlastní výuce. V učebnicích, zabývajících se izolovaně jednotlivými 

dovednostmi, bývá často čtení a psaní zahrnuto v rámci jednoho celku (HARMER, 2004). 

Tyto učebnice vycházejí z textů, na základě kterých jsou rozvíjeny čtenářské dovednosti 

(nalezení hlavní myšlenky, řazení textu, organizace pomocí spojek a spojovacích výrazů, 

posouzení typu textu apod.), dovednosti získané analýzou textu a jeho pochopením jsou 

v rámci téhož učebního celku aplikovány při nácviku produktivní dovednosti psaní. 

(CARRIER, 1981) V jednotlivých lekcích se tatáž dovednost uplatňuje jak receptivně při 

čtení, tak i produktivně při psaní.
16

  

Metodologické příručky se většinou zabývají oběma dovednostmi samostatně, přesto 

jsou učebnice, ve kterých je čtení a psaní párováno (NATION 2009; HARRISON, 2011). 

Čtení a psaní jsou propojené také při testování jazyka pro specifické účely – ESP 

(DOUGLAS, 2000). 

Existují výzkumy, které prokazují souvislost mezi čtením a kreativním psaním u 

různých věkových skupin v amerických školách (BROEKKAMP, H., JANSSEN, T. and 

VAN DEN BERGH, H., 2009). Jde však o kreativní psaní, při kterém se uplatní mentální 

představa o popisované situaci, která vzniká při čtení s porozuměním. Někteří autoři 

vycházejí z výuky psaní, při kterém si žáci plně uvědomí proces účelného vyjádření významu, 

tento proces se potom zpětně uplatní při čtení (ZAMEL, 1992). Kreativní psaní se však při 

SMZ netestuje, proto se jím tato práce nebude zabývat. 

 

 

 

                                                           
14

 https://www.literacyworldwide.org/ 
15

 Tato disertační práce se však zabývá pouze intaktními studenty, výsledky žáků s PUP (přiznání uzpůsobených 

podmínek) do zpracování nejsou zahrnuty. 
16

 např. učebnicová řada From reading to writing, Pearson, 2009, (autoři  Bonesteel, Robinson a kol.) 
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2.3 Výuka písemného projevu 

Psaní bývá neprávem opomíjeno i ve výuce cizího jazyka, byla to, a v mnohých 

případech stále je, dovednost stojící na okraji zájmu. Výzkum psaní se často zaměřuje na 

psaní v mateřském jazyce a na rodilé mluvčí, kteří mnohdy mají větší problémy s psaním 

jednotlivých typů textů než studenti EFL
17

 (SCHERAGA, 1990). Přestože je mezi psaním 

v mateřském a v cizím jazyce množství podobností, je třeba si uvědomit i celou řadu rozdílů 

(HADLEY, 2001), není možné pouze přenést poznatky z hodin českého jazyka do písemné 

práce z jazyka cizího. Přesto Pincasová (PINCAS, 1982) doporučuje znalost psaní 

jednotlivých typů textů v mateřském jazyce využít, jde o pozitivní transfer mezi mateřským a 

cizím jazykem, který může pomoci především slabším studentům. Pokročilejší studenti pak 

využívají svých zkušeností ze studia mateřského, cílového i dalších jazyků, přičemž efekt 

vzájemného působení je synergický (KERN, 2000). Učebnice, určené pro rodilé mluvčí a 

zaměřené na psaní textů využitelných v běžném životě, vycházejí z obecných zásad pro psaní, 

a jsou tedy využitelné i pro výuku psaní v rámci EFL.
18

    

Výuka cizího jazyka se tedy psaním jako samostatnou dovedností zabývala jen 

okrajově, cizí jazyk se vyučoval především se zaměřením na gramatická pravidla jako základ 

pro překlad textu do mateřského jazyka. Cizí jazyky se studovaly hlavně pro získání 

„učenosti“ a pro dosažení dovednosti čtení v cizím jazyce (BROWN, 2000). Tato klasická 

metoda, od konce 19. století známá jako gramaticko-překladová metoda, byla hojně rozšířena 

i při výuce jazyků v českých školách. Při čtení a psaní textů byla věnována malá pozornost 

obsahu, texty byly chápány spíše jako procvičení gramatické analýzy a použití gramatických 

struktur. Psaní jako samostatná dovednost se prakticky nevyučovalo, studenti bez jakékoli 

pomoci v rámci zkoušek pouze psali kompozice na zadané téma (BYRNE, 1988). 

K zásadní změně v přístupu k výuce psaní nedošlo ani s rozvojem komunikativního 

přístupu k výuce cizích jazyků v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Vědci se 

zabývali především mluveným jazykem, metodiky byly většinou zaměřeny na aktivity 

rozvíjející pouze dovednost mluvení, psaní bylo často podružné (LITTLEWOOD, 1991). 

Přesto je patrná změna cíle, který je psaním ověřován. Čistě jazykové dovednosti jsou sice 

stále důležité, ale podřízené komunikačnímu cíli, jehož jasné a srozumitelné sdělení se 

dostává do centra pozornosti (TRIBBLE, 1989). Tyto požadavky na kompetence žáků jsou 

                                                           
17

 EFL - English as foreign language - angličtina jako cizí jazyk 
18

 Např. (STARKEY, PENN, 1989) 
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formulovány pro české vzdělávání v RVP pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání, kterým 

bude věnována pozornost v kapitole 3.1.2.1. Žáci se učí komunikovat s jinými lidmi: rozumět 

jim, hovořit k nim, číst, co napsali, a psát jim. Je nezbytné naučit se komunikovat také tehdy, 

když druhá osoba není přímo před námi, neslyší nás, nevidí naše gesta a mimiku, to znamená 

prostřednictvím psaní (RAIMES, 1983; CELCE-MURCIA, 2001). Moderní výuka se 

soustředí na plynulost (fluency) spíše než na přesnost (accuracy), zaměřuje se na řešení úkolů 

(task-based) a řešení problémů (problem-solving), (WHITE, 1987). 

Schopnost správného psaní tedy nevyplývá automaticky ze znalosti odpovídající slovní 

zásoby a gramatiky, jak se stále ještě mnozí učitelé na českých školách domnívají, psaní je 

třeba v rámci EFL vyučovat jako samostatnou dovednost (PINCAS, 1982). 

Vznikají učebnice vytvářející koherentní programy na vyučování psaní (BYRNE, 

1988). Výuka psaní je v tomto kontextu stejně důležitá jako výuka všech ostatních 

dovedností, je tedy zcela přirozené aplikovat na ni obecné zásady platné pro současné 

jazykové vyučování, pro moderní výuku jazyka jako takového, jak doporučuje např. 

(PINCAS, 1982). Postup při nácviku psaní by měl kopírovat strukturu běžné hodiny – 

seznámení se s daným typem textu (odpovídá prezentaci), řízené psaní a volné psaní 

(WILLIS, QUINN, 1983). O metodách výuky psaní pojednává blíže kapitola 4. 

 

2.3.1 Materiály pro výuku psaní 

Výukové materiály pro psaní však ještě v sedmdesátých letech 20. století nebyly 

součástí běžně dostupných obecných jazykových kurzů. Pro zařazení psaní jako samostatné 

výukové jednotky měli učitelé možnost volby ze tří různých postupů (PINCAS, 1982). 

Nejlépe bylo možno přizpůsobit potřebám každé skupiny techniku, kdy učitel sám vytváří své 

vlastní schéma pro psaní, sbírá materiály z různých zdrojů a využívá je v souladu se sledem 

celkové jazykové výuky. Tento postup je ale nejobtížnější a pro učitele nejnáročnější. 

Jednodušší bylo využití publikovaného kurzu psaní a dostupných materiálů upravených pro 

různé úrovně obtížnosti a jejich adaptace pro používanou učebnici
19

. Nejčastějším postupem 

byla však kombinace obou zdrojů.  

                                                           
19

 např. řada vydavatelství Macmillan – Writing in English, 1982 (autorka: Pincas) 
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V českých školách se psaní jako samostatná dovednost většinou nevyučovalo. Jak už 

bylo řešeno výše, používané české učebnice se soustředily především na výuku mluvnických 

prostředků a slovní zásoby, porozumění čtenému textu se ověřovalo překlady, cílený nácvik 

psaní neprobíhal vůbec, psaní bylo realizováno pouze na produkt zaměřenými úlohami.
20

 

(POLÁK, 1972; REPKA, 1984, 1987; BENEŠOVÁ, 1985, 1986). Ke změně došlo až 

v souvislosti s novými přístupy ke vzdělávání, a především v důsledku platnosti nových 

kurikulárních dokumentů po roce 2007.  

V současné době většina obecných jazykových kurzů angličtiny obsahuje materiály pro 

rozvoj dovednosti psaní, a především učebnice zaměřené na přípravu k maturitě rozvíjejí 

všechny čtyři řečové dovednosti rovnoměrně (PÍŠOVÁ, 2014). Existuje navíc značné 

množství učebnic a textů zaměřených na cílený nácvik dovednosti psaní pro různé typy 

zkoušek, které jsou určeny jak pro samostudium, tak i pro práci ve třídě. Tyto učebnice 

pomáhají rozvíjet psaní prostřednictvím nácviku vhodného zpracování různých typů textů, 

rozšiřováním a prohlubováním jazykových dovedností, ale v neposlední řadě i seznámením se 

s technikami důležitými pro splnění požadavků konkrétních testů (např. MCCARTER, 2007). 

Učebnice zaměřené na výuku maturantů a na přípravu k SMZ se věnují strategiím důležitým 

pro úspěšné zvládnutí zkoušky.
21

 

Některé učebnice určené explicitně pro výuku psaní připravují pro psaní všeobecně 

(BYRNE, 1988), jiné se zaměřují specificky především na akademické psaní (např. 

ZEMACH, 2005; ROGERS, 2011). Pro nácvik psaní v rámci výuky cizího jazyka je 

v současné době k dispozici velké množství možností pro žáky i pro učitele, od tradičních 

pracovních listů a pracovních sešitů až po nejrůznější využití počítačů (HADLEY, 2001). 

Příručky psané po roce 2000 pozornost využití počítačů pro psaní zpravidla věnují, tato 

problematika však zůstává mimo rámec této práce, a nebudeme se jí proto zabývat. 

Čeští učitelé v současné době většinou využívají pro nácvik psaní učebnicové řady 

zahraničních vydavatelů
22

, které se věnují rozvoji všech řečových dovedností (PÍŠOVÁ, 

2013). V běžných učebnicích neexistuje jednotná struktura a označení aktivit a postupů pro 

nácvik psaní. Různé typy textů jsou přizpůsobeny dosažené jazykové úrovni studentů a liší se 

                                                           
20

 Úlohy na psaní se v učebnicích pro střední školy redukovaly na zadání témat pro kompozice, např. Write a 

paragraph about your hobbies. (BENEŠOVÁ 1985: 125), Write a letter reserving a sinle room for a certain 

date. (POLÁK 1972:  211), či What makes shopping pleasant or unpleasant (POLÁK 1972:  235). 
21

 U učebnic, určených pro celosvětový trh, jsou v českých vydáních doplněny strategie zaměřené na SMZ (např. 

OUP, Maturita Solutions). 
22

 Pro přípravu k maturitě jsou nejčastěji využívané učebnice vydavatelství OUP a CUP. 
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především mírou, do jaké jde o psaní řízené, kdy žák dostává podrobné instrukce a návody a 

má jen málo prostoru pro uplatnění vlastních myšlenek. Při výuce cizích jazyků tak 

představuje „psaní“ plynulou posloupnost aktivit vycházejících z přísně řízených cvičení 

založených na opisování a diktátech u začínajících studentů až k aktivitám zaměřeným na 

volné psaní (KERN, 2000). 

Přestože jde o materiály soustředící se výhradně na rozvoj dovednosti psaní, ve většině 

případů se vychází z kritického přístupu k problému, tj. vyhledání hlavních znaků, porovnání, 

shrnutí informací (např. MCCARTER, 2007), který je využíván také v mnoha úlohách 

ověřujících dovednost čtení. Jak už bylo uvedeno výše, výuka organizace textu není možná 

bez porozumění tomu, jak svůj text organizovali jiní (JOHNSON, 1988). Materiály určené pro 

výuku psaní tedy v mnoha případech reflektují vztah čtení a psaní popsaný v kapitole 2.2. 

Většina učebnic je založena výhradně na jedné variantě angličtiny, britské či americké. 

Existují však i učebnice, které obě variety angličtiny kombinují (HUGHES, 2012). Obě 

variety používané, byť i nekonzistentně, v rámci jedné písemné práce připouští i společná část 

státní maturitní zkoušky
23

. 

 

2.3.2 Metody výuky psaní 

Přestože problémy, kterým jednotliví pisatelé při psaní textu čelí, a způsoby jejich 

řešení jsou analogické, neexistuje univerzální návod na úspěšné psaní vzhledem 

k odlišnostem mezi jednotlivými pisateli. Neexistuje metoda, která by sama o sobě zaručovala 

úspěšnou výuku (RAIMES, 1983). Přesto lze nalézt techniky a postupy, které psaní usnadňují 

a ze kterých vycházejí učebnice na nácvik psaní zaměřené (WHITE, 1987). Vyučovací proces 

je vždy komplexní a komplikovaný souhrn různých okolností, kromě použité metody záleží 

především na průběhu výuky ve třídě (ALLWRIGHT, 1991). 

Metody a techniky využívané v současné době pro zvyšování kompetence psaní se 

většinou překrývají (RAIMES, 1983). Všechny však vycházejí ze základního předpokladu, že 

psaní znamená psaní souvislého textu a ne pouze jednotlivých vět, pisatel píše pro sdělení 

komunikačního záměru čtenáři. 

                                                           
23

 O skutečnosti, že paralelní výskyt obou variet je akceptován v oblasti pravopisu i slovní zásoby, jsou 

informováni hodnotitelé při školeních  (kapitola 3.3.2), nemělo by však docházet k použití různých alternativ u 

téhož slova v rámci jednoho textu (např. autumn x fall). V původním Katalogu požadavků p ro náběhovou fázi 

byl požadavek důsledného používání pouze jedné variety angličtiny v celém textu (kapitola 3.1.2.2).    
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Při výuce se může uplatnit několik přístupů, např. (BYRNE, 1988) uvádí čtyři, které 

všechny nalézají své místo také při výuce psaní na českých školách:   

a) Důraz na přesnost: V době rozvoje audio-lingvální metody výuky jazyka byl 

uplatňován postup řízeného psaní, kdy žák především na nižších úrovních dostával jen málo 

prostoru k uplatnění vlastních myšlenek, důraz se kladl na formální správnost. U některých 

učitelů na českých školách tento přístup převládá i v současné době. 

b) Důraz na plynulost: Žáci píší co nejvíce a v co nejkratším čase, nezatěžují se 

chybami. Tento přístup už nepřipomíná pouhá jazyková cvičení, ale dává studentům prostor 

písemnou formou vyjádřit své myšlenky. 

c) Zaměření na text: Tento přístup staví do popředí zájmu odstavec jako základní 

jednotku psaného textu, studenti se proto učí správně vytvořit a organizovat text v rámci 

odstavce. Používají se různé techniky od skládání vět až po vytváření celých odstavců 

z klíčové věty.  

d) Zaměření na komunikační záměr: Přístup vychází z reálného života, kdy píšeme 

někomu s nějakým záměrem, psaní je považováno především za formu komunikace (BYRNE, 

1988). 

Moderní přístupy k výuce psaní využívají výhod všech přístupů předchozích a 

kombinují jejich metody. Nejvýznamnějšími jsou přístup vyváženě využívající činnosti 

(balanced activities approach) (HARMER, 1994) a revidovaný komunikační přístup (UR, 

1996). 

S rozvojem internetu a e-mailu v devadesátých letech 20. století došlo ke zjednodušení 

psaní a k masívnímu rozšíření okruhu lidí zabývajících se psaním z malé části populace 

(především studenti, učitelé, spisovatelé, vydavatelé) na téměř všechny – svět je zaplaven 

blogery (ZINSSER, 2006). Přesto zásady pro dobře napsaný text zůstávají stále platné a 

úspěšné, opakovaně vydávané příručky zůstávají přes drobné revize textu prakticky 

v nezměněné podobě.
24

  

Psaní by se  podle RVP mělo na českých školách vyučovat na všech úrovních 

pokročilosti. Vyučování probíhá v souladu s obecně přijímanou zásadou, že čím vyšší úrovně 

řečových dovedností studenti dosáhnou, tím více se ustupuje od řízeného psaní. Vychází se ze 

základních větných členů a postupuje od jednoduchých vět přes samostatné odstavce až 

k provázaným komplikovaným textům (WILLIS, QUINN, 1983). U studentů s nižším 

                                                           
24

 Např. ZINSSER, 2006 - 7. vydání, 1. vydání - 1976 
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stupněm pokročilosti tedy spočívá psaní především v upevňování dovedností získaných při 

výuce (gramatické struktury, slovní zásoba, diskurz), jednotlivá cvičení však prezentují jazyk 

v kontextu úplného diskurzu, takže se studenti současně učí, jak psát pro komunikaci. 

S postupujícími kompetencemi studentů jsou zadání méně strukturovaná, více tvůrčí a 

nezávislá (HADLEY, 2001).  

MADSEN (1983) doporučuje vycházet z forem řízeného psaní a z nácviku a testování 

dílčích dovedností nezbytných pro napsání jasného, srozumitelného a vhodně organizovaného 

textu. Také učebnice přinášející aktivity pro nácvik psaní vycházejí ze základních strategií, 

zaměřených na psaní jako podporu dovedností, které se soustředí především na formální rysy 

psaného jazyka. Teprve pro vyšší úrovně jsou diskutovány přístupy k psaní hlavně pro 

vyjádření komunikačního záměru a nacvičuje se volné psaní (HADLEY, 2001).  Maturantům 

na úrovni B1 je zadání písemné práce předkládáno detailně rozpracované do jednotlivých 

bodů, prostor k nezávislé produkci tedy v rámci SMZ nemají. Jak ukážeme ve druhé části 

disertační práce, někteří maturanti ani nedosahují požadované úrovně jazyka, a chybí jim 

dokonce základní dovednosti pro zpracování připravených bodů zadání a jasné a srozumitelné 

sdělení komunikačního cíle.  

Pro výuku psaní, především v cizím jazyce, je důležité využití modelových struktur. 

Podle celkového přístupu k výuce psaní (zaměření na produkt nebo proces) slouží model buď 

jako ideál, jehož strukturu a styl je třeba napodobit, nebo jako zdroj pro studenty a příklad 

toho, jak se určitý autor vypořádal s určitým typem textu pro určitého čtenáře (KERN, 2000). 

Pro komunikativní výuku jazyka na úrovni B1 je vhodné vycházet ze situací blížících se 

realitě. KERN (2000) v této souvislosti doporučuje především psaní dopisů. To poskytuje 

určitý autentický důvod pro psaní, zahrnuje použití široké škály funkcí (např. pozdravy, 

otázky, vysvětlení, omluvu, vyjádření souhlasu a nesouhlasu), spojuje čtení i psaní a motivuje 

žáky k tomu, aby věnovali pozornost formě, protože oslovují „skutečného“ čtenáře. Z těchto 

důvodů je dopis, případně e-mail, také jedním z typů textu často využívaných při zadání 

písemné práce v rámci SMZ. Typy textů, které jsou blíže specifikovány v katalogu požadavků 

a vycházejí z RVP, jsou uvedeny v Příloze 1. 



23 
 

Přestože jsme ukázali, že je psaní v současné době považováno za dovednost stejně 

důležitou jako všechny ostatní, jak je specifikováno i v RVP
25

, především na nižších úrovních 

je často procvičováno nejméně ze všech čtyř jazykových dovedností, je obvykle zařazováno 

jako poslední část lekce a většinou zadáváno pouze jako domácí cvičení. Tento přístup 

vyvolává ve studentech nechuť k psaní, je třeba proto aktivity s využitím psaní přirozeně 

zařadit mezi ostatní dovednosti (BYRNE, 1988). Tyto aktivity je ovšem třeba obměňovat tak, 

aby nezačaly studenty nudit. Velmi důležité je i dobré vedení a vzbuzení pocitu jistoty u 

studenta. Pokud studenti budou chtít komunikovat a vyjádřit se psanou formou, budou sami 

motivováni k tomu, aby se zdokonalovali v gramatice i slovní zásobě (DAVIDSON, 1994). 

Jedním z cílů předkládané práce je proto umožnit návrh takových aktivit, které by doplnily 

používané učebnice, které by byly jednoduše využitelné pro výuku psaní na českých školách, 

a tudíž pro přípravu k maturitě, a které by studenty k psaní motivovaly.  

 

 

 

2.4 Hodnocení písemného projevu 

Hodnocení písemného projevu je výsledkem vzájemného působení tří souborů faktorů: 

dovednosti tvůrců testu správně formulovat zadání, dovednosti testovaného správně zadání 

zpracovat a dovednosti hodnotitelů správně hodnotit test (RUTH, MURPHY, 1984). Při 

formulaci způsobu hodnocení písemného projevu v rámci SMZ byly zvažovány různé 

přístupy tak, aby výsledné hodnocení bylo provedeno na základě validních a reliabilních testů 

a současně bylo v podmínkách českého školství realizovatelné
26

. 

 

2.4.1 Vliv testování na výuku (washback efekt) 

Nezanedbatelným faktorem při přípravě testování dovednosti psaní v rámci SMZ byl i 

jeho přímý vliv na výuku, tzv. washback efekt. Testy mají zpětný vliv na způsob výuky, 

většina autorů zmiňuje vliv pozitivní, především se zavedením jazykových testů ověřujících 

komunikativní dovednosti (DAVIES, 1968; HUGHES, 1989; ALDERSON, 1993). Běžné 

                                                           
25

 Žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých 

komunikačních situacích (a to v mluvené i písemné podobě). (RVP G, 2007: 12) 
26

 Proveditelnost (Practicality) je podle Browna (BROWN, 2004) jednou z hlavních zásad pro vznik efektivního 

testu. 
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jsou však případy, kdy jazykové testy mají na výuku vliv škodlivý, často ani správně neměří 

to, co měřit mají (HUGHES, 1989). Testování psaní pouze prostřednictvím položek 

s výběrem odpovědí by například vedlo k velkému tlaku na nácvik těchto dovedností spíše 

než na psaní jako takové. Na rozdíl od Daviese, který pokládá test za poslušného sluhu, který 

vychází z učení
27

, považuje Hughes (HUGHES, 1989) vztah mezi testováním a učením za 

vztah partnerský. Existují příklady, kdy dobrá a vhodná výuka je negativně ovlivněna 

špatnými testy, naopak dobré testy mohou mít pozitivní vliv na špatnou a nevhodnou výuku.   

Maturitní zkouška je závěrečným testem nutným k úspěšnému ukončení 

středoškolského studia. Tento test je tedy považován za velmi důležitý nejen ze strany 

studentů, ale i ze strany učitelů, protože úspěšnost žáků při státní maturitní zkoušce je jedním 

z hlavních kritérií při posuzování úspěšnosti škol. Příprava na závažné testy
28

 a jejich 

jednotlivé části zpravidla převládá ve všech výukových i učebních aktivitách (HUGHES, 

1989), proto musí být takové testy formulovány tak, aby byla skutečně ověřována ta 

dovednost, kterou chceme žáka naučit. U maturitní písemné práce je to produktivní dovednost 

psaní zaměřená na schopnost jasně, srozumitelně a na odpovídající úrovni sdělit komunikační 

záměr autora. 

Pokud má nový typ testu změnit způsob výuky, je třeba poskytnout učitelům vedení a 

případnou přípravu tak, aby změna mohla být účinná. Všechny tyto kroky jsou finančně 

nákladné, přesto se vyplatí je podniknout a nevytvářet testy bez silné pozitivní zpětné vazby 

(HUGHES, 1989). Také učitelé v českém prostředí jsou na práci s typy úloh a dovednostmi 

uplatněnými v rámci SMZ připravováni prostřednictvím NIDV a CZVV, především ve vztahu 

k hodnocení a typům ověřovaných dovedností. Touto problematikou se budeme zabývat 

v kapitole 3.3.  

Nespornou roli pro správný nácvik psaní má i přístup k jeho hodnocení. (ZAMEL, 

1985) na základě svých výzkumů uvádí, že učitelé psaní ESL špatně interpretují texty 

studentů, jsou nekonzistentní ve svých reakcích, náhodně opravují a píšou vzájemně si 

protiřečící poznámky. Přístup učitele k hodnocení má vliv nejen na výkon studentů, ale i na 

jejich motivaci. Čeští učitelé mají tendenci opravovat všechny chyby, vhodnější je však podle 
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 „The good test is an obedient servant since it follows and apes the teaching.“ (DAVIES 1968: 5) 
28

 anglicky high stakes exams 
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SEMKE (1984) přístup využívající poznámek k obsahu, případně pouhé označování chyb tak, 

aby si je mohl opravit sám student.
29

 

Pro učitele i studenty je také důležité znát kritéria hodnocení a hodnotící škálu tak, aby 

si mohli uvědomit, jakým způsobem efektivně zpracovat požadovaný text. Kritéria hodnocení 

pro PP v rámci SMZ jsou diskutována v kapitole 3.4. 

 

2.4.2 Metody hodnocení psaní 

Testování produktivních dovedností vyžaduje aktivní tvůrčí odpovědi, nelze využít 

jednoduše hodnotitelných úloh s výběrem odpovědi jako pro testování receptivních 

dovedností (MADSEN, 1983). Přes vynaložené úsilí profesionálních tvůrců testů o testování 

dovednosti psaní formou testu s úlohami s výběrem odpovědi lze tímto způsobem docílit 

pouze přibližného změření míry dovednosti psát (HUGHES, 1989). Takové testy mají navíc 

negativní vliv na výuku, protože studenti se spíše učí kvalifikovaně odhadnout správnou 

odpověď místo zdokonalování se v jazyce. Proto se od testování psaní touto formou ustoupilo 

a došlo ke změně způsobu testování. Tato změna se týkala i zkoušek, které konalo velké 

množství studentů, jako např. TOEFL
30

, kdy se v počátcích provádělo testování pomocí úloh 

s výběrem odpovědi, protože přetrvával názor, že u stovek tisíc kandidátů není možné testovat 

psaní formou eseje. V roce 1986 se však součástí testu stala esej, stalo se tak právě na nátlak 

učitelů anglického jazyka, kteří v tomto kroku spatřovali pozitivní washback efekt (HUGHES, 

1989). Z této zásady vychází i způsob testování psaní v rámci SMZ. 

Až do vzniku Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)
31

 bylo 

velmi obtížné určit kritéria, podle kterých se hodnotí dovednost psaní, texty se přiřazovaly 

k jednotlivým úrovním pouze podle použitých jazykových prostředků. Na rozdíl od 

hodnocení slovní zásoby nebo gramatických struktur však pro hodnocení psaní neexistuje 

jednotný přístup (PINCAS, 1982). 

                                                           
29

 SEMKE (1984) hodnotila práce studentů němčiny na základě čtyř různých přístupů: poznámky k obsahu spíše 

než opravování chyb, opravování všech chyb, kombinace poznámek a opravování. Zjistila, že pouze využití 
poznámek bez opravování má vliv na plynulost psaní (fluency) a řečovou kompetenci. Žádná z metod neměla 

významný vliv na přesnost psaní (accuracy). Také sami studenti hodnotili nejpozitivněji pouhé komentáře bez 

opravování chyb. 
30

 TOEFL – Test of English as a Foreign Language, test, který skládá nejvíce nerodilých mluvčích angličtiny, 

kteří se hlásí ke studiu v Severní Americe.  
31

 blíže o SERR v kapitole 3.1.1 
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Hodnocení produktivních dovedností, tedy i psané kompozice, kde hodnotitel má pouze 

známkovací schéma jako vodítko, je nejvíce subjektivní (ALDERSON, 1995). U takového 

hodnocení musí hodnotitel uplatnit svůj vlastní úsudek (HUGHES, 1989). 

Pro hodnocení maturitních písemných prací bylo vzhledem k počtu hodnocených prací, 

a tím i potřebného počtu hodnotitelů,
32

 nutno stanovit takové postupy hodnocení, které by 

zaručily co největší objektivitu, a přitom umožnily ohodnotit práce v krátkém časovém 

úseku.
33

  Z hlediska časové náročnosti by bylo účelné použít hodnocení holistické, které 

posuzuje text jako celek a jehož výhodou je rychlost, které mohou zkušení hodnotitelé při 

hodnocení dosáhnout (HUGHES, 1989). Takové hodnocení je založeno na celkovém dojmu, 

na jehož vytváření se podílejí kritéria, mezi něž se řadí například jasnost sdělení a jeho 

efektivita, míra podrobnosti sdělení, účinek na čtenáře, míra gramatické a lexikální koheze, 

koherence textu aj. (HADLEY, 2001). Hodnotí se míra, do jaké kandidát zvládl vyjádřit 

komunikační cíl (HUGHES, 1989). 

Tento přístup hodnotí jednou známkou všechny součásti textu, nerozlišují se dílčí 

dovednosti, ve kterých je pisatel silný, a ty, které jsou jeho slabou stránkou. V tom spočívá 

jeho hlavní nevýhoda pro účely hodnocení PP v rámci SMZ, obtížná interpretace výsledků a 

nedostatečná diagnostická informace tohoto způsobu nedokáže poskytnout zkoušenému 

vhodnou zpětnou vazbu pro případné opakování zkoušky. Také pro hodnotitele je obtížné 

přistupovat k různým textům stejně a sjednotit vyvážené hodnocení všech aspektů. Přípravou 

hodnotitelů ke správnému zvládnutí holistických procedur však dochází ke změně procesu 

čtení a hodnocení prací, tím může dojít i ke snížení validity (HUGHES, 1989).   

Nevýhodou holistického hodnocení je i jeho malá reliabilita (COHEN, 1994), pro jejíž 

zvýšení doporučuje HUGHES, 1989) hodnotit každou práci alespoň dvakrát
34

. 

Pro maturitní zkoušku, jejíž hodnocení má být srovnatelné v rámci celé populace 

maturantů, přestože je prováděno mnoha různými hodnotiteli, je třeba využít takový systém, 

který umožní subjektivní prvek co nejvíce potlačit a povede k dosažení co nejobjektivnějších 

výsledků. Podle Lada (LADO, 1961) jsou snadno kvantifikovatelné takové testy, které 

                                                           
32

 V jarních termínech v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 bylo ohodnoceno 39 869, 42 382, 42 155 a 43 491 

písemných prací, hodnotí cca 280 hodnotitelů. 
33

 Většinu písemných prací je nutno ohodnotit v průběhu dvou týdnů tak, aby škole byly předány výsledky do 

začátku konání ústní zkoušky společné části (ÚZ SČ) příslušného žáka. 
34

 Původní model hodnocení PP v rámci SMZ počítal s hodnocením každé práce dvěma hodnotiteli, vzhledem 

k finančním nárokům bylo od tohoto návrhu upuštěno. 
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rozčlení komplexní jazyk do izolovaných segmentů, které jsou ověřovány samostatně. Tento 

čistě lingvistický přístup umožňuje kvantitativní hodnocení, na rozdíl od kvalitativního 

hodnocení jazykové kompetence jako takové (BRUMFIT, JOHNSON, 1991).   

Při velkém počtu hodnotitelů, kteří hodnotí na různých místech, je proto vhodnější 

hodnocení analytické (HUGHES, 1989), které se využívá i pro hodnocení písemné práce 

v rámci SMZ. Toto hodnocení vychází z hodnotících kritérií, z nichž každé hodnotí jiný 

aspekt psaní (např. obsah, organizaci, slovní zásobu a gramatiku), (ALDERSON, 1995). 

Koheze je někdy hodnocena samostatně (WEIR, 1990), jindy se hodnotí v rámci organizace 

textu. Nespornou výhodou analytického hodnocení je to, že hodnotitelé mají samostatnou 

stupnici pro každé z hodnocených kritérií, tím je možno hodnotit každou dílčí dovednost 

odděleně, a tak vyřešit problém nestejné dosažené úrovně v dílčích dovednostech jednotlivých 

studentů (HUGHES, 1989). Tento postup umožňuje i lepší přípravu hodnotitelů a 

standardizaci jejich hodnocení (WEIR, 1990). Skutečnost, že výsledné skóre je dáno sumou 

několika dílčích výsledků, zvyšuje reliabilitu hodnocení (HUGHES, 1989). Nevýhodou 

tohoto přístupu je skutečnost, že výsledek psaní není pouhým souhrnem jednotlivých dílčích 

dovedností (WHITE, 1987), stejně tak je možné, že hodnotitel bude při hodnocení jednoho 

kritéria ovlivněn výsledkem v kritériu jiném (halo efekt), (HUGHES, 1989; COHEN, 1994). 

CUMMING (1990) však ve svém výzkumu ukázal, že se vzájemná interakce mezi 

hodnocením jazykové správnosti textu a dovednosti psát jako takové neprojevila ani u 

nezkušených hodnotitelů, přestože se jejich hodnocení v malé míře od hodnocení hodnotitelů 

zkušených liší.  

Ve shodě s Madsenem (MADSEN, 1983) bylo pro vytvoření nástrojů pro kriteriální 

hodnocení třeba jasně definovat, na co se hodnocení zaměří, jaké položky pro hodnocení PP 

zvolit. Hodnocení značného počtu faktorů je usnadněno využitím schématu hodnocení po 

jednotlivých oddílech – obsah, vhodnost a účelnost zvolených prostředků a stylu vzhledem 

k příjemci textu a k příležitosti, organizace a koheze, slovní zásoba, použitý jazyk (WHITE, 

1987). Kritéria hodnocení jednotlivých oddílů (BACHMAN, 1990) musí být nastavena tak, 

aby byly výsledky hodnocení PP reliabilní, aby byla zaručena konzistence výsledků pro 

hodnocení různými hodnotiteli.  

Přestože je tedy analytické hodnocení PP v rámci státní maturity vhodnější než 

hodnocení holistické, je třeba brát v úvahu i jeho nevýhody. Největší nevýhodou analytické 

metody je časová náročnost, neboť i školenému hodnotiteli trvá hodnocení déle než při 
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použití holistické metody (HUGHES, 1989). Velkou nevýhodou analytického hodnocení je 

skutečnost, že přesně nevíme, jakou váhu je třeba přikládat jednotlivým chybám nebo 

jednotlivým kritériím. Četnost chyb a vliv chyb na komunikaci spolu nemusí korelovat, např. 

malé množství gramatických chyb jednoho typu může mít mnohem závažnější vliv na 

komunikaci než velké množství chyb jiného typu. Hodnocení PP zahrnuje proto analytickou 

škálu, která hodnotí text i z hlediska sdělení komunikačního cíle a organizace a uvedený 

problém do jisté míry řeší, tuto škálu zavedla jako první Britská rada.
35

  

Žáci by vždy měli vědět, na základě jakých kritérií bude jejich psaní hodnoceno 

(WHITE, ARNDT, 1991). CZVV
36

 tato kritéria hodnocení pro každý rok zveřejňuje na 

webových stránkách věnovaných státní maturitě.
37

 Na rozdíl od postupu mnohých zkušebních 

komisí, které uvádějí pouze seznam kritérií (ALDERSON, 1995)
38

, je na těchto stránkách 

uveden i způsob, jakým je z kritérií vytvořena známka. Kritéria hodnocení písemné práce 

z anglického jazyka v rámci SMZ budou blíže diskutována v kapitole 3.4. 

Kromě přesně definovaných kritérií má na hodnocení vliv i jednoznačně formulované 

zadání.   (RUTH, MURPHY, 1984) považují za jednu z nejdůležitějších charakteristik 

správného zadání jeho jasnost a srozumitelnost. U nejednoznačného zadání hodnotitel 

nedokáže rozlišit mezi neznalostí studenta a důsledkem nesprávně formulovaného zadání. 

HUGHES (1989) doporučuje před realizací testu podrobit zadání kritickému posouzení a 

odstranit všechny možné nejednoznačnosti. Každé zadání maturitní písemné práce je proto 

podrobeno revizím, následně posuzováno expertním týmem a pilotováno, tento postup má 

zajistit jeho jednoznačnost.
39

  

 

                                                           
35

 Tuto škálu uvádí Hughes (HUGHES 1989: 94–96). 
36

 Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Dosud se všeobecně alternativně s CZVV používá zkratka 

CERMAT. 
37

 http://www.novamaturita.cz/kriteria-hodnoceni-1404035057.html 
38

 Alderson uvádí jako příklad jednoho z mála uvedených přehledů pro psaní dokument Marking Criteria and 

Samples publikovaný Oxford Delegacy  (ALDERSON 1995: 34) 
39

 I přes kritické posouzení se nepodaří vždy odstranit všechny nejednoznačnosti. Zadání 2. části PP z jarního 

termínu 2014 umožňovalo dvojí výklad absence, lze ji chápat jako absenci ve škole v Británii v rámci kurzu, ale 

i jako absenci v české škole v důsledku pobytu v Británii. (Jste na kurzu anglického jazyka v jazykové škole ve 

Velké Británii. Několik dní jste nebyl/a ve škole a zameškal/a jste několik vyučovacích hodin anglického jazyka. 

Rád/a byste si doplnil/a probranou látku, než půjdete zpět do školy. Rozhodl/a jste se požádat o pomoc svého 

spolužáka Nicka.) 

V takových případech hodnotitelé hodnotí jako správně zpracované obě alternativy. 
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2.4.3 Příprava hodnotitelů
40

 

Pro objektivní a srovnatelné hodnocení v souladu s jednotnými kritérii je třeba připravit 

učitele na jejich kvalifikované užívání. Hodnotitelé se musí seznámit se systémem hodnocení, 

který by měli používat, a musí se naučit, jak s ním konzistentně pracovat (ALDERSON, 

1995). I zkušení hodnotitelé by měli v pravidelných intervalech prodělávat trénink hodnocení 

a osvěžovat si své dovednosti. Příprava pomůže hodnotitelům porozumět hodnotícím škálám 

a připraví je na to, jak se vyrovnat s předvídatelnými i nepředvídatelnými problémy při 

hodnocení psaných textů. Správný trénink hodnotitelů přispívá ke zvýšení konzistence a 

reliability hodnocení jak u každého hodnotitele (intra-rater reliability), tak i mezi 

jednotlivými hodnotiteli (inter-rater reliability). Reliabilita se často měří pomocí korelačního 

koeficientu. Nejlépe se dostatečné reliability dosahuje prostřednictvím centrálního hodnocení, 

kdy jsou hodnotitelé rozdělení do týmů, z nichž každý má svého vedoucího týmu zajišťujícího 

jejich standardizaci. Vedoucí týmu monitoruje hodnocení jednotlivých hodnotitelů svého 

týmu a neprodleně řeší případné problémy (ALDERSON, 1995). 

Při kalibraci by při kontrole shody mezi hodnotitelem a etalonem měl být podle 

Aldersona (ALDERSON, 1995) korelační koeficient 0.8 nebo vyšší. V souladu s těmito 

principy jsou školeni a kalibrováni i hodnotitelé PP v rámci SMZ (CeHOPP)
41

. Při kalibraci 

CeHOPP se zkoumá i shoda mezi jednotlivými hodnotiteli v rámci týmu i mezi ostatními 

týmy tak, aby bylo hodnocení konzistentní v rámci celé ČR. Jak už bylo řečeno výše, 

dosažení vysoké reliability napomůže i hodnocení písemných prací dvěma různými 

hodnotiteli nezávisle na sobě, kdy výsledná známka je průměrem obou hodnocení. Tento 

způsob se však v českém kontextu z ekonomických důvodů nevyužívá. 

  

                                                           
40

 Cermat pro přípravu hodnotitelů používá termín Trénink, v dalším textu bude proto tento termín používán. 
41

 Viz též kapitola 3.3.2 (Písemná zkouška) 
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3. Státní maturitní zkouška  

Základním tématem disertační práce je psaní, jeho výuka a hodnocení v souvislosti se 

státní maturitní zkouškou. Následující kapitola je proto věnována státní maturitní zkoušce, 

především problematice testování produktivní řečové dovednosti psaní v rámci SMZ 

z anglického jazyka. Pro lepší pochopení vztahů mezi způsobem výuky a závěrečným 

testováním, ale i postavení SMZ v rámci jazykové výuky v ČR je nutné zmínit se i o širším 

kontextu a fundamentech, ze kterých SMZ vychází.  

 

3.1 Východiska státní maturitní zkoušky z anglického jazyka 

Státní maturity se v České republice poprvé konaly ve školním roce 2010/2011, po 

čtrnácti letech příprav a mnoha diskuzích
42

. Státní maturitní zkouška vychází ze snahy 

sjednotit a srovnatelným způsobem zhodnotit výstupy maturantů všech typů škol. SMZ 

z cizího jazyka má navíc umožnit absolventům vyšší konkurenceschopnost a uplatnění na trhu 

práce v rámci Evropské unie tím, že budou moci jasně definovat svou dosaženou úroveň 

řečových dovedností
43

. SMZ je založena jak na zákonech a dokumentech platných v oblasti 

školství v České republice
44

, tak i na mezinárodních dokumentech umožňujících právě 

porovnání dosažené jazykové úrovně.
45

 

Popisem úrovní jazyka a specifikací cílů se od 70. let 20. století zabývala Rada Evropy, 

která financovala projekty tuto tématiku řešící. V roce 2001 tak vznikl CEFR,
46

  umožňující 

vzájemné porovnání řečových dovedností osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v 

rámci Evropské unie. Tento dokument Rady Evropy, který byl hned v následujícím roce 

přeložen do češtiny jako Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR),
47

 shrnuje 

základní poznatky o tom, jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 

SERR má zásadní význam pro testování cizích jazyků tím, že definuje jednotlivé úrovně, 

kterých mohou uživatelé jazyka při učení se cizímu jazyku dosáhnout. Tyto referenční úrovně 

jsou popsány pomocí deskriptorů specifikujících obecná kritéria využitelná u jazykových 

                                                           
42

 blíže viz: < http://www.novamaturita.cz/zmena-maturity-10039.html> [cit. 2013-04-12] 
43

 Maturitní zpravodaj č. 6, dostupný z: <http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html> 
44

 Zákon č. 561/2004 Sb, Vyhláška č. 177/2009 Sb., RVP pro gymnázia, RVP pro střední odborné vzdělávání 
45

 Především SERR (2002) 
46

 Common European Framework of Reference for Languages 
47

 SERR (2002). Alternativně je používána zkratka SERRJ,  v tomto textu však používáme výhradně zkratku 

SERR, která lépe koresponduje s anglickou častěji používanou zkratkou CEFR. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
http://www.novamaturita.cz/zmena-maturity-10039.html
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zkoušek. Z tohoto dokumentu vychází i specifikace úrovně řečových dovedností 

požadovaných od maturantů v České republice, a to jak v rámci RVP, tak i v Katalozích 

požadavků pro SMZ. 

 

3.1.1 Společný evropský referenční rámec (SERR) 

Úroveň řečových dovedností je v rámci SERR posuzována v receptivních řečových 

dovednostech (poslech, čtení) i v produktivních řečových dovednostech (psaní, samostatný 

ústní projev, ústní interakce). SERR  popisuje zevrubně referenční úrovně, každou úroveň 

samostatně a nezávisle na úrovních ostatních.48 V hrubých rysech je tak rozlišeno šest 

základních úrovní, počínaje nejnižšími úrovněmi A1 a A2, přes střední B1 a B2, až 

k pokročilým úrovním C1 a C2. Toto dělení, které pokrývá odpovídajícím způsobem prostor 

učení relevantní pro Evropany učící se jazykům, vychází z klasického rozdělení na 

začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, to je však ve všech třech případech rozčleněno na 

nižší a vyšší úroveň. 

 

A 

uživatel základů jazyka 

B 

samostatný uživatel 

C 

zkušený uživatel 

A1 

Breakthrough 

(„Průlom“) 

A2 

Waystage 

(„Na 

cestě“) 

B1 

Threshold49 

(„Práh“) 

B2 

Vantage50 

(„Rozhled“) 

C1 

Effective 

Operational 

Proficiency 

(„Účinná 

operační 

způsobilost“) 

C2 

Mastery 

(„Zvládnutí“) 

Tab. 1: Společné referenční úrovně51 

 

SERR uvádí i české překlady názvů52 pro úrovně ve specifikacích Rady Evropy, 

přestože se některé z nich dají přeložit jen obtížně (např. Waystage, Vantage). 

                                                           
48

 (PERCLOVÁ 2009: 1) 
49

 Zvládnutí řečových dovedností na této úrovni je požadováno pro úspěšné složení SMZ 
50

 TRIM (1978) tuto dovednost charakterizuje jako „přiměřené reagování na běžné situace“ 
51

 (SERR 2002: 23) 
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Nesporným přínosem zavedení SERR je možnost kvantifikovat, a tím objektivně 

posuzovat úroveň dosažených jazykových dovedností. Jednotlivé dílčí dovednosti jsou 

popisovány pomocí deskriptorů, jejichž nastavení je zásadní pro možnost všeobecného použití 

tohoto dokumentu. Formulace deskriptorů musí splňovat základní požadavky, jako je určitost 

(deskriptory jasně popisují konkrétní dovednosti), jasnost (deskriptory jsou formulovány 

jednoduše a srozumitelně), nezávislost (deskriptory nejsou na sobě závislé, tato vlastnost je 

velmi důležitá pro hodnocení). Jedním z nejobtížněji dosažitelných atributů deskriptorů je 

jejich stručnost, dochází zde ke střetu s požadavkem na co nejpřesnější popis dovedností. 

 SERR má velký význam nejen pro hodnocení, ale i pro učení se cizím jazykům. 

Značný důraz je kladen na sebehodnocení, hodnotící výroky jsou zaměřené na uživatele, na 

uživatele je orientovaná i pozitivní formulace deskriptorů – dokáže, ovládá, rozumí. SERR je 

pouze popisný rámec a ne soubor doporučení, návrhů nebo pokynů, popisuje receptivní i 

produktivní dovednosti pro jednotlivé úrovně (MORROW, 2004). 

SERR tak hraje velmi důležitou roli při výuce cizích jazyků v České republice, 

především při formulaci požadovaných výstupů jednotlivých stupňů vzdělávání a požadavků 

pro SMZ. Stalo se základním principem pro tvorbu RVP v oblasti cizích jazyků a standardů 

pro základní i střední vzdělávání v oblasti jazyků53, z úrovní definovaných SERR vychází i 

Katalogy požadavků pro státní maturitní zkoušku54. Jasné a konkrétní popisy dovedností 

požadovaných pro dosažení určité jazykové úrovně tvoří také základní podklad pro přípravu a 

posuzování všech částí SMZ z CJ - didaktických testů, pracovních listů pro ústní část 

maturitní zkoušky i zadání pro písemnou práci. Na základě SERR jsou formulována a 

podrobně popsána i hodnotící kritéria pro ústní i písemnou část maturitní zkoušky, o kterých 

se blíže zmíníme v kapitolách 3.3 a 3.4. 

Současné jazykové zkoušky (včetně SMZ z CJ) se vztahují k úrovním specifikovaným 

v SERR, jak ukazuje pro u nás nejčastější obecné zkoušky55 z anglického jazyka tabulka 2.56 

 

                                                                                                                                                                                     
52

 (SERR 2002: 23) 
53

 Blíže viz kapitola 3.1.2.1 
54

 Blíže viz kapitola 3.1.2.2 
55

 S výjimkou státní maturitní zkoušky jde o zkoušky komerční. 
56

 MŠMT vydalo v roce 2016 Seznam standardizovaných zkoušek, které mohou za určitých podmínek nahradit 

profilovou MZ z cizího jazyka. Tento seznam je dostupný z: 

http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/jazykove_zkousky/SEZNAM_FIN_2016.pdf 

[cit. 2017-12-07] 

http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/jazykove_zkousky/SEZNAM_FIN_2016.pdf
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 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Zkoušky 

Cambridge 

 

Movers57 

KET 

Flyers58 

PET FCE CAE CPE 

 

Zkoušky  

ČR 

  Státní 

maturitní 

zkouška 

Základní 

státní 

jazyková 

zkouška 

Všeobecná 

státní 

jazyková 

zkouška 

Speciální 

státní 

jazyková 

zkouška 

Tab. 2: Přehled úrovní obecných jazykových zkoušek z AJ nejčastěji skládaných v ČR 

Tvůrci testů a testových položek mohou využít detailního rozpracování jednotlivých 

úrovní podle SERR v souvislosti s testováním jednotlivých řečových dovedností, které 

poskytuje Manuál59, slovní zásobu, resp. gramatiku pro jednotlivé úrovně pak specifikují 

English Vocabulary Profile,60 resp. English Grammar Profile.61 Tyto dokumenty nejsou 

závazné a slouží jen pro orientaci, při přípravě a hodnocení SMZ se jich však využívá. 

 

3.1.2 Kurikulární dokumenty 

3.1.2.1 Rámcový vzdělávací program 

Ze SERR vychází také stanovení klíčových kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání 

v základním dokumentu vymezujícím jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a 

střední) v České republice – RVP
62

. Tento dokument, platný od roku 2007, je na úrovni škol 

realizován ve formě školních vzdělávacích programů (ŠVP). V rámci této práce se však 

v souvislosti se SMZ budeme zabývat pouze RVP
63

, neboť ten udává závazné cílové 

kompetence pro všechny typy škol příslušného stupně bez ohledu na specifické podmínky 

jednotlivých škol. Pozornost bude zaměřena na maturitní obory studia, tedy na RVP pro 

                                                           
57

 Zkouška pro děti ve věku 7 – 12 let 
58

 Zkouška pro děti ve věku 7 – 12 let 
59

 dostupný v anglické a francouzské verzi z https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-

reference-languages/relating-examinations-to-the-cefr 

[cit. 2017-12-07] 
60

 dostupný online z http://www.englishprofile.org/wordlists  
61

 dostupný online z http://www.englishprofile.org/english-grammar-profile 
62

 Rámcový vzdělávací program. Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zaveden systém více 

úrovní tvorby vzdělávacích programů. 
63

 RVP pro jednotlivé stupně vzdělávání jsou dostupné v aktualizovaných verzích z webových stránek NUV 

http://www.nuv.cz/t/rvp 

či z webových stránek MŠMT  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/relating-examinations-to-the-cefr
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/relating-examinations-to-the-cefr
http://www.englishprofile.org/wordlists
http://www.nuv.cz/t/rvp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
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gymnázia (RVP G) a RVP pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV) pouze pro takové 

studijní obory, jejichž studium je zakončeno maturitní zkouškou.
64

 

Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje 

klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných 

vědomostí a dovedností v praktickém životě, a formulují očekávanou úroveň vzdělání 

stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání.
65

 Jedním z hlavních cílů 

vzdělávání je kromě přípravy žáků k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i 

osobnímu uplatnění také záměr vybavit žáky klíčovými kompetencemi a širokým 

vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje RVP. Týká se to i vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace, jejíž obor Cizí jazyk je jedním z východisek disertační práce.  

Anglický jazyk se na většině škol v ČR studuje jako 1. cizí jazyk (L2), žáci většinou 

pokračují ve studiu angličtiny jako L2 i na střední škole, L2 si také volí jako cizí jazyk pro 

maturitní zkoušku. V dalším textu se tedy zaměříme výhradně na učivo, cíle a výstupy 

angličtiny jako 1. cizího jazyka. 

Výstupní úroveň po ukončení základní školy, daná RVP pro základní vzdělávání, by 

měla být pro L2 pro všechny žáky stejná a měla by dosáhnout úrovně A2
66

. Tato úroveň by 

tedy měla být vstupní úrovní pro všechny žáky maturitních oborů.  Výstupní úrovně různých 

oborů středního vzdělávání zakončených maturitní zkouškou se však liší od B1 pro střední 

odborné školy
67

 a učební obory zakončené MZ, až po B2 pro gymnázia
68

. Odlišnost výstupů 

je dána jak rozdílnou hodinovou dotací jazykové výuky, tak i odlišnými výukovými cíli. SMZ 

však bohužel tuto skutečnost nereflektuje a její úroveň byla jednotně stanovena B1 pro 

všechny typy škol. Nesoulad mezi úrovní určenou RVP a úrovní požadovanou SMZ se 

projeví i na výsledcích, které v rámci SMZ získají studenti různých typů škol, jak bude dále 

                                                           
64

 Střední odborné školy jsou rozděleny do několika kategorií podle společných RVP 

jednotlivých studijních oborů: kategorie J a E (školy s výučním listem) předpokládají výstupní úroveň jazyka 

A1; kategorie H (školy s výučním listem) předpokládá výstupní úroveň A2+; kategorie L, M (školy s maturitní 

zkouškou) předpokládají výstupní úroveň prvního cizího jazyka B1 a druhého cizího jazyka A2 (druhý cizí jazyk 

je vyučován, pokud má škola dotaci 16 hodin pro výuku jazyků). 
65

 RVP G, str. 6 
66

 Výstupní úroveň cizího jazyka na ZŠ však není ověřována, cizí jazyk není ani předmětem přijímacích zkoušek 

na maturitní obory středního vzdělávání. Existují Standardy pro základní vzdělávání zpracované NÚV, které dle 

Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT – 1236/2012-22 jsou od 1. září 2012 přílohou č. 

1 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jejich splnění však není systematicky 

kontrolováno. 
67

 RVP SOV, obory L, M 
68

 RVP G 
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uvedeno v kapitole 3.2.3, touto skutečností je ovlivněn i výběr vzorku pro zpracování 

výsledků ve výzkumné části práce.  

Vyučování cizím jazykům v rámci středního vzdělávání navazuje na úroveň jazykových 

znalostí a komunikačních dovedností získanou v předchozím vzdělávání a vede žáky k jejich 

prohlubování. 

RVP pro gymnázia
69

 

Jak již bylo řečeno výše, stejně jako u ostatních oborů středního vzdělávání je vstupní 

úroveň jazykových dovedností A2 podle SERR, v průběhu studia směřuje žák k dosažení 

úrovně B2 podle SERR. Tuto úroveň lze zjednodušeně charakterizovat následovně
70

: Žák se 

jasně vyjadřuje, aniž by jazykově redukoval to, co chce sdělit. Má dostačující vyjadřovací 

prostředky k tomu, aby podal jasný popis, vyjádřil své názory, rozvíjel argumentaci bez 

většího hledání slov a k tomuto účelu používá některé druhy podřadných souvětí. Má 

všeobecně vysokou úroveň slovní zásoby, ačkoliv v malé míře dochází k záměnám a 

nesprávnému výběru slov, které však nezpůsobují problémy v komunikaci. Dobře ovládá 

gramatiku a jen občas se dopouští malých nebo nesystematických chyb, mohou se objevit 

menší nedostatky ve větné stavbě, ale nejsou časté a mohou být zpětně opraveny. 

Žák se vyhne závažným chybám ve formulacích, vyjadřuje se sebevědomě, 

srozumitelně a zdvořile v rámci formálních a neformálních funkčních stylů, které odpovídají 

dané situaci a osobám, kterých se to týká.  

Z těchto principů vychází vymezení produktivních řečových dovedností realizovaných 

při psaní, jejichž očekávané výstupy jsou pro tuto práci podstatné, a které tedy budou blíže 

diskutovány v dalších částech práce
71

. Jsou to především následující výstupy, které však 

převyšují úroveň B1 požadovanou pro psaní v rámci SMZ: 

Žák 

 sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko, 

                                                           
69

 Tato práce se nezabývá RVP pro gymnázia se sportovní přípravou, RVP pro gymnázia v angličtině ani RVP 

pro dvojjazyčná gymnázia. 
70

 podrobnější charakteristika výstupů pro Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kompetence, Cizí jazyk je 

uvedena RVP G, str. 16-19 
71

 V případě RVP G jde o výstupy na úrovni B2 podle SERR. Tyto výstupy byly relevantní pro vyšší úroveň 

obtížnosti SMZ, kterou bylo možno skládat pouze v letech 2011 a 2012 a o jejímž opětovném zavedení se 

v současné době neuvažuje. 
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 podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související, 

 logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových 

stylů, 

 s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově 

složitější informace, 

 používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by 

redukoval to, co chce sdělit, 

 využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé 

téma.
72

 

RVP stanoví i tematické okruhy a komunikační situace, které odpovídají okruhům 

vymezeným v Katalogu požadavků. 

RVP SOV (maturitní obory M, L) 

Vstupní úroveň pro střední vzdělávání zakončené maturitou je rovněž A2, výstupní 

úroveň pro 1. cizí jazyk, který je relevantní pro výzkumné účely práce, směřuje k osvojení 

takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimálně úrovni B1 

podle SERR pro jazyky.
73

 Minimálně 20% osvojené slovní zásoby (podle RVP minimálně 

2300 slov) musí tvořit odborná slovní zásoba, tato slovní zásoba však v rámci písemné práce 

není ověřována, proto se jí nebudeme zabývat.
74

 Také RVP SOV definuje tematické okruhy a 

komunikační situace, které jsou v souladu se SERR a ze kterých vychází Katalog požadavků. 

RVP pracuje se čtyřmi okruhy učiva, 1 Řečové dovednosti, 2 Jazykové prostředky, 3 

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce a 4 Poznatky o zemích. 

Vymezení produktivních řečových dovedností realizovaných při psaní, je pro tyto obory 

definováno na základě požadovaných výstupů: 

Žák  

                                                           
72

 Při SMZ smí žák používat pouze slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu (viz 

oficiální stránky maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/povolene-pomucky-1404034636.html [cit. 2013-

04-12] 
73

 Výstupní úroveň B1 je u prvního jazyka považována za minimální. Školy však mohou první cizí jazyk 

vyučovat i na vyšší úrovni.  
74

 Vzhledem k velkému množství oborů a jednotnému zadání PP v rámci SMZ nelze tímto způsobem odbornou 

SZ testovat. 

http://www.novamaturita.cz/povolene-pomucky-1404034636.html
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 zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní 

myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, 

dopisu a odpovědi na dopis; 

 vyjádří písemně svůj názor na text; 

 vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru; 

 přeloží text a používá slovníky i elektronické; 

 používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru, 

 uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce; 

 dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby; 

 vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života a k tématům z oblasti 

zaměření studijního oboru; 

Stejně jako u RVP G, také RVP SOV stanoví tematické okruhy a komunikační situace, které 

odpovídají okruhům vymezeným v Katalogu požadavků, ze kterého vychází SMZ.  

Konzervatoře 

Zvláštní postavení v systému RVP mají konzervatoře, jejichž studium může být 

ukončeno buď absolutoriem, nebo maturitní zkouškou. Oba způsoby zakončení vyžadují 

složení zkoušky z cizího jazyka, pro složení maturitní zkoušky je nezbytným předpokladem 

výstupní úroveň řečových dovedností minimálně na úrovni B1 podle SERR, k získání 

absolutoria je nutné dosáhnout minimální úrovně B2.  

Na rozdíl od ostatních studijních oborů zakončených maturitní zkouškou je v RVP pro 

konzervatoře zařazen pátý tematický celek, Odborné řečové dovednosti. Ty směřují k rozvoji 

specifických cizojazyčných kompetencí nutných pro dorozumění v profesní oblasti, nejsou 

však ověřovány písemnou prací v rámci SMZ, proto se jimi nebudeme zabývat. 

Nástavbové studium 

Maturitní zkouškou je zakončeno i nástavbové studium, jehož klíčové kompetence 

navazují na klíčové kompetence stanovené v RVP pro obory středního vzdělání s výučním 

listem (kategorie H). Také toto studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o získání 

středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní 

zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Také 

v tomto případě je minimální požadovaná výstupní úroveň řečových dovedností, ověřovaná 
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SMZ, definovaná úrovní B1 podle SERR. Stejně jako u středních odborných škol se i v tomto 

typu studia vyučuje odborný jazyk, který je však ověřován pouze ve 3. části ústní zkoušky 

(ÚZ) a písemné práce (PP) se netýká. 

3.1.2.2 Katalog požadavků 

Podrobná specifikace požadavků pro SMZ vychází z RVP a je uvedena v Katalogu 

požadavků. Pro anglický jazyk
75

 jsou stanoveny požadavky na vědomosti a dovednosti, které 

mohou být ověřovány v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyka a které jsou rozděleny 

do tří oblastí: Řečové dovednosti, Jazykové kompetence a Tematické okruhy, komunikační 

situace a oblasti užívání jazyka
76

. Všechny požadované cílové dovednosti odpovídají úrovni 

B1 podle SERR. V rámci oblasti Řečové dovednosti jsou uvedeny požadavky jak na 

receptivní dovednosti (poslech
77

, čtení
78

), tak i na dovednosti produktivní (písemný projev
79

 a 

ústní projev
80

). Jazykové kompetence jsou uvedeny souhrnně, nejsou děleny do podkapitol 

podle jednotlivých řečových dovedností. Tematické okruhy a témata jsou plně v souladu se 

SERR i s RVP pro ty obory, jejichž výstupní úroveň je B1. Také komunikační situace jsou 

určeny tak, aby byly v souladu s požadovanou výstupní úrovní.  

V katalogu nejsou vymezena specifická a odborná témata, která zahrnují požadavky na 

znalost specifické nebo odborné slovní zásoby. Tato témata mohou být svým obsahem a 

svými požadavky na žáka společná všem oborům vzdělávání (např. reálie České republiky), 

určitým oborům vzdělávání (např. strojírenství) i jedinečná (např. specifika daného regionu 

nebo školy)
81

. Tato témata však nejsou ověřována v rámci písemné práce, a proto se jimi 

nebudeme zabývat.   

Kromě obecných požadavků je v katalogu uvedeno i přesné vymezení PP, která je 

tvořena dvěma částmi s instrukcemi a zadáním v českém nebo anglickém jazyce, katalog 

obsahuje i vzorové úlohy k oběma částem PP. 

                                                           
75

 Katalogy požadavků pro jednotlivé cizí jazyky jsou analogické, ověřované dovednosti jsou stejné pro všechny 

jazyky a odpovídají cílové úrovni B1 podle SERR. Odlišnost spočívá pouze v příkladech testových úloh – 

vzorové úlohy jsou vztaženy vždy ke konkrétnímu jazyku. 
76

 Katalog požadavků, 2014 
77

 Katalog požadavků, 2014, str. 6 
78

 Katalog požadavků, 2014, str. 7 
79

 Katalog požadavků, 2014, str. 8 
80

 Katalog požadavků, 2014, str. 9 
81

 Katalog požadavků, 2014, str. 12 
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Požadavky dané katalogem, které se vztahují k písemné práci, jsou uvedeny v Příloze 2. 

Příloha 3 uvádí pro srovnání požadavky na písemnou práci pro odpovídající úroveň B1 

(Základní úroveň) v náběhovém období v roce 2011, kdy si žáci maturující z cizího jazyka 

mohli zvolit ze dvou úrovní, základní (B1) a vyšší (B2)
82

. Vzhledem k tomu, že oba 

dokumenty vycházejí ze stejných podkladů, SERR a RVP, je i jejich znění do značné míry 

identické, stejná zůstávají i témata a komunikační situace.
83

 K důležité změně však došlo 

v důsledku přesunu hodnocení PP z certifikovaných hodnotitelů – téměř všech učitelů 

příslušných škol - na skupinu speciálně proškolených a soustavně kalibrovaných centrálních 

hodnotitelů, proto v současných katalozích absentují zmínky o hodnocení písemné práce. Byla 

vypuštěna i zmínka o možnosti dělat si během testování poznámky a/nebo vypracovat 

koncept, kterou původní dokument uvádí. V obou katalozích jsou uvedeny i příklady zadání 

všech částí SMZ z CJ (v přílohách jsou uvedeny pouze příklady zadání PP, které jsou 

relevantní pro předkládanou práci). 

Katalog požadavků specifikuje i koncepci maturitní zkoušky z anglického jazyka jako 

zkoušky komplexní, základní specifikací zkoušky se zabývá kapitola 3.2. 

Tato zkouška tedy testuje řečové dovednosti komplexně, na základě stejných principů 

jako komerční mezinárodní zkoušky. Zásadním rozdílem však je skutečnost, že jednotná 

zkouška na jazykové úrovni B1 je určena všem maturantům, přestože v souladu s různými 

obory svého vzdělávání dosáhli různé úrovně řečových dovedností. U komerčních zkoušek 

odpovídá volba úrovně zkoušky skutečným dosaženým řečovým dovednostem. Odlišné je i 

krátké časové období pro hodnocení velkého množství prací, a tedy potřeba značného počtu 

hodnotitelů, kteří však hodnotí pouze jednou ročně
84

. Tato problematika bude blíže 

diskutována v kapitolách 3.2.3 a 3.3 2. 

 

3.2 Struktura státní maturitní zkoušky z anglického jazyka  

Kromě profilových zkoušek, které jsou plně v kompetenci školy a kterými se 

předkládaná disertační práce nezabývá, studenti skládají i zkoušky společné části, které jsou 

                                                           
82

 Vyšší úroveň byla na podzim 2012 zrušena. 
83

 Jedním z rozdílů je upuštění od požadavku konzistentně dodržovat zvolenou varietu angličtiny v původním 

dokumentu. 
84

 Jen omezený počet nejschopnějších hodnotitelů hodnotí i v podzimním maturitním termínu, kdy zkoušku 

skládá menší počet maturantů a kdy je hodnocení vzhledem k nízké úrovni hodnocených prací náročnější.  
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připravovány jednotně pro všechny maturanty. Požadavky na státní maturitu jsou centrálně a 

závazně určeny Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky
85

 

(Katalogy, 2008, 2014).  

SMZ z CJ je koncipována tak, aby umožnila testovat a hodnotit zvládnutí cizího jazyka 

na požadované úrovni v komplexní šíři, tedy jak dovednost porozumět psanému i mluvenému 

textu, tak i dovednost srozumitelný text vyprodukovat či aktivně se účastnit ústní jazykové 

interakce. Pro možnost srovnání mezi jednotlivými typy škol i mezi jednotlivými žáky musí 

být stupeň dosažených řečových dovedností kvantifikován a hodnocen pomocí objektivních 

kritérií. Rámcové vodítko pro kvantifikaci dosažené jazykové úrovně poskytuje Společný 

evropský referenční rámec pro jazyky (SERR, 2002). Hodnocení podle centrálně 

zpracovaných kritérií s využitím jednotné metodiky je nezbytnou podmínkou pro objektivitu a 

srovnatelnost zkoušky.  

Jak již bylo řečeno výše, státní maturitní zkouška je společná pro všechny typy škol, 

přestože mají různé RVP a různě definované výstupní úrovně řečových dovedností pro cizí 

jazyk
86

. Přestože je zkouška z cizího jazyka koncipována na úrovni B1 podle SERR, 

vzhledem k nízkému cut-off score
87

, které je v současné době pro cizí jazyk 44% a které 

vychází z reálné úrovně žáků maturujících především na středních odborných školách, ji však 

úspěšně složí i studenti s nižší úrovní řečových dovedností
88

.  

Forma, struktura i hodnocení SMZ z CJ jsou srovnatelné napříč všemi jazyky, v dalším 

textu se však budeme zabývat výhradně anglickým jazykem. 

3.2.1 Komplexní zkouška 

SMZ z anglického jazyka je zkouškou komplexní, která rovnoměrně ověřuje všechny 

řečové dovednosti. Skládá se ze tří částí: z didaktického testu, který ověřuje receptivní 

                                                           
85

 Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky - schváleny MŠMT dne 4. 3. 2008 pod č. 

j. 3 053/2008-2/CERMAT a 3 231 až 3 251/2008-2/CERMAT.  Od školního roku 2015/2016 jsou platné nové 

katalogy požadavků zveřejněné MŠMT dne 29. 4. 2014 v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona 

č. 561/2004 Sb., pod č. j. MSMT-6858/2014-CERMAT. V souladu s těmito požadavky jsou koncipovány 

zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016. 
86

 V souladu s požadavky danými RVP byla maturitní zkouška původně připravována ve dvou úrovních 

obtížnosti, základní, blížící se úrovni B1 podle SERR, pro střední odborné školy a vyšší, blížící se úrovni B2, pro 

gymnázia.  
87

 hranice úspěšnosti, minimální počet bodů (procent), které se ještě považují za úspěch 
88

 Kritéria hodnocení včetně hranice úspěšnosti a přepočtu získaného hodnocení na známku uvádí pro každý 

školní rok CZVV na webových stránkách www.novamaturita.cz. Pro dosažení úrovně B1 by při současné 

struktuře a obtížnosti testu bylo třeba splnit zkoušku alespoň na 60%.  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/minimalni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/procento
http://www.novamaturita.cz/
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dovednosti – poslech a čtení,
89

 z písemné práce testující produktivní dovednost psaní a z ústní 

zkoušky ověřující dosaženou úroveň u produktivní dovednosti mluvení. Jednotlivé části 

zkoušky jsou uvedeny v tabulce 3. 

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

 

DIDAKTICKÝ TEST (DT) 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

(PP) 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

(ÚZ) 

Subtest Subtest 

Písemný projev 

Ústní projev a 

interakce 

 
Poslech 

 

Čtení a jazykové 

kompetence 

 

Tab. 3: Části maturitní zkoušky z cizího jazyka
90

 

 

Váhy dílčích zkoušek (DT:PP:ÚZ) v celkovém hodnocení jsou v poměru 2:1:1
91

, 

v celkovém hodnocení žáka je tedy rovnoměrně zastoupeno hodnocení za všechny tři části 

zkoušky, k úspěšnému složení musí žák uspět v každé z nich. V náběhovém roce 2011 při 

neúspěchu v jedné části opakoval student zkoušku celou, od roku 2012 opakuje pouze 

neúspěšně vykonané části zkoušky.  

 

3.2.2 Centrální zkouška 

Veškeré úlohy pro didaktický test, zadání pro písemnou práci i pro ústní zkoušku jsou 

připravovány centrálně CZVV
92

 tak, aby byly validní a reliabilní. Všichni intaktní maturanti 

musí v průběhu zkoušky prokázat zvládnutí všech řečových kompetencí v rámci jednotné 

centrálně připravené zkoušky.  

Pro objektivní porovnání dosažených výsledků studentů je nutno v co největší míře 

centralizovat i hodnocení jednotlivých částí zkoušky. Relativně bezproblémové je hodnocení 

didaktického testu (DT), které je objektivní. U jednotlivých úloh lze jednoznačně 

rozhodnout, zda byly řešeny správně nebo nesprávně, resp. lze míru nesprávnosti, nepřesnosti 

či neúplnosti řešení (odpovědi) jednoznačně posoudit podle přesného předpisu (skórovacího 

                                                           
89

 Obě receptivní dovednosti, poslech i čtení, jsou hodnoceny společně a tvoří dohromady 50% výsledné 

známky. 
90

 Katalog požadavků, 2014, str. 14 
91

 v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek kategorie sluchové postižení, jejichž maturitní zkouška 

neobsahuje poslechový subtest, 1:1:1. 
92

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Alternativně se dosud používá zkratka CERMAT. 
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klíče). Hodnocení DT je prováděno převážně elektronicky, v případě otevřených otázek pak 

úzkou skupinou proškolených raterů
93

 centrálně řízených CZVV. Rozdělení dosažených 

výsledků testů je rovnoměrné, nedochází k výkyvům v oblasti cut-off score
94

 (Obr. 1a, b). 

        
Obr. 1a: Skóre didaktický test, 2011, AJ – Z

95
  Obr. 1b: Skóre didaktický test, 2012, AJ - Z 

Osa y: počet žáků                Osa y: počet žáků 

 Osa x: bodové skóre                 Osa x: bodové skóre 

Hodnocení písemné práce (PP) jako široce otevřené úlohy bylo v náběhovém roce 

2011 prováděno přímo na školách, hodnotiteli byli učitelé dané školy, kteří byli proškoleni a 

certifikováni a kteří hodnotili podle podrobných kritérií centrálně stanovených CERMATem. 

Jejich hodnocení však podléhalo do značné míry subjektivnímu vlivu, bylo zatíženo osobním 

zájmem na výsledku vlastních studentů, případně tlakem vedení školy. Nekonzistentní 

hodnocení v oblasti cut-off score je patrné z obrázku 2a, kde je zřetelný skok v počtu studentů 

dosahujících mezních 16 bodů (odpovídá 44%, tedy cut-off score). Z tohoto důvodu byl již 

v průběhu školního roku 2011-12 proškolen a jednotně kalibrován tým nezávislých 

centrálních hodnotitelů, kteří od roku 2012 hodnotí písemné práce studentů podle jednotných 

kritérií s využitím jednotných postupů. Přestože je skok v oblasti cut-off score stále patrný, 

odchylka proti standardnímu průběhu se výrazně snížila (obr. 2b). 

                                                                               

                                                           
93

 Termín „rater“ převzatý z angličtiny se užívá pro označení hodnotitelů otevřených úloh v rámci didaktického 

testu. Otevřené úlohy jsou v DT zastoupeny jen ve 3. části poslechového subtestu, kdy žáci doplňují chybějící 

slovo, případně více slov bez možnosti volit z nabídky. Každá taková úloha je posuzována v elektronické podobě 

proškoleným raterem, pro vyloučení chyb je každá úloha posuzována dvěma hodnotiteli nezávisle na sobě.  
94

 Hraniční bodový zisk, který se ještě považuje za úspěšný. Pro státní maturitní zkoušku počet bodů 

odpovídající hranici 44% z celkového dosažitelného bodového zisku. V letech 2011 a 2012 byla každá správně 

zodpovězená úloha hodnocena 1 bodem, maximální dosažitelný bodový zisk byl 63 body. Cut off score pro DT 

byl 28 bodů. 
95

 Maximální bodový zisk: 63 body, cut-off score 44% odpovídá 28 bodům. Zdroj: CERMAT, březen 2013 



43 
 

 

Obr. 2a: Výsledky písemné práce, 2011, AJ – Z      Obr. 2b: Výsledky písemné práce, 2012, AJ - Z                   

             hodnoceno na školách                                                  hodnoceno centrálně                                              

Osa y: počet žáků             Osa y: počet žáků 

 Osa x: bodové skóre              Osa x: bodové skóre 

 

Analytická kritéria hodnocení písemné práce jsou nastavena tak, aby zohlednila všechny 

aspekty studentovy práce, metodiku práce s kritérii je však třeba neustále zpřesňovat a 

adjustovat. Kritériím a jejich aplikaci bude věnována pozornost v další části práce.  

Nejvíce subjektivní je hodnocení ústní zkoušky. Ta je konána na domovské škole 

studenta a hodnocena dvěma hodnotiteli z řad jejích vyučujících, oba hodnotitelé však 

postupují podle analytických kritérií připravených CERMATem, který je spolu s NIDV 

zodpovědný i za proškolení a certifikaci všech zkoušejících.  

Rozdíly mezi objektivitou hodnocení jednotlivých částí jsou patrny z porovnání 

výsledků maturitní zkoušky z anglického jazyka v základní úrovni z roku 2012, kterou konali 

37 832 žáci.
96

 Zatímco průběh histogramu pro didaktický test je spojitý (Obr. 3)
97

, 

v hodnocení písemné práce (Obr. 4) je patrný skok v oblasti cut-off score (16 bodů 

z celkového dosažitelného počtu 36). Výsledky ústní zkoušky (Obr. 5) jsou ovlivněny 

nejvýrazněji snahou učitelů navýšit bodové hodnocení svých studentů tak, aby zkoušku 

vykonali úspěšně (18 bodů z dosažitelných 39). 

                                                           
96

 Zdroj: CERMAT, březen 2013 
97

 Graf nezobrazuje úplnou Gaussovu křivku normálního rozdělení, maximální dosažitelné bodové hodnocení 

(ukončení osy x) totiž nereflektuje vyšší úroveň dovedností části maturantů. 
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Obr. 3: Didaktický test, 2012, AJ - Z
98

 

 

 
 

Obr. 4: Písemná práce, 2012, AJ - Z
99

                        Obr. 5: Ústní zkouška, 2012, AJ - Z
100

 

             hodnoceno centrálně                                                 hodnoceno na školách 

 

Zatímco nekonzistence v hodnocení v oblasti cut-off score se pro centrálně hodnocenou 

písemnou práci projevuje v anglickém jazyce u desítek studentů (Obr. 6), při ústní zkoušce se 

jejich počet řádově zvýší (Obr. 7). Pro srovnání uvádíme analogické grafy i pro německý 

jazyk, z nichž je patrné, že stejný trend vykazuje i zkouška z německého jazyka.
101

  

  

            
Obr. 6:  Oblast cut-off score - PP.                  Obr. 7: Oblast cut-off score - ÚZ 

              cut-off score 16 b                                            cut-off score 18 b 

              Osa x: počet studentů                                      Osa x: počet studentů 

              Osa y: počet dosažených bodů                        Osa y: počet dosažených bodů 

                                                           
98

 Maximální bodový zisk: 63 body, cut-off score 44% odpovídá 28 bodům. Zdroj: CERMAT, březen 2013 
99

 Maximální bodový zisk: 36 bodů, cut-off score 44% odpovídá 16 bodům. Zdroj: CERMAT, březen 2013 
100

 Maximální bodový zisk: 39 bodů, cut-off score 44% odpovídá 18 bodům. Zdroj: CERMAT, březen 2013 
101

 Zdroj: Cermat, březen 2013 
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Ústní zkouškou, jejím charakterem a způsobem hodnocení se předkládaná práce nezabývá. 

 

3.2.3 Úrovně obtížnosti 

V prvních dvou letech 2011 a 2012 byla dodržena původní koncepce zkoušky z cizího 

jazyka ve dvou úrovních, základní (B1) pro střední odborné školy a odborná učiliště a vyšší 

(B2) především pro gymnázia, jejichž žáci si mohli úroveň volit na základě vlastního 

rozhodnutí. Pro maturitní zkoušku 2013 došlo v rámci snah o snížení nákladů na zkoušku 

k zavedení pouze jediné úrovně (B1) společné pro všechny typy škol, gymnázia, střední 

odborné školy i odborná učiliště. Toto rozhodnutí je nejen v rozporu s Rámcovým 

vzdělávacím programem, kurikulárním dokumentem, který definuje různou výstupní úroveň 

řečových dovedností pro různé typy škol
102

, ale snižuje také vypovídací hodnotu zkoušky, její 

použitelnost pro vysoké školy i budoucí zaměstnavatele. Zrušení možnosti konat zkoušku 

na vyšší úrovni má i demotivující vliv na studenty gymnázií, kteří s řečovými dovednostmi 

na úrovni B1 často již přicházejí na střední školu. Graf na obr. 8 porovnává dosažené skóre 

v didaktickém testu základní úrovně u studentů jednotlivých typů škol při státní maturitě 

z anglického jazyka v roce 2012. Rozdělení studentů v závislosti na procentu úspěšnosti pro 

SOU a SOŠ odpovídá Gaussovu normálnímu rozdělení, pro tyto typy škol má zkouška 

vypovídací hodnotu. Pro studenty gymnázií je však zkouška na této úrovni příliš snadná, jak 

je patrno z posunu křivky k vyšší úspěšnosti. Z grafu je zřejmé, že cut-off score 44%, platný 

pro úspěšné složení zkoušky pro všechny typy škol, je pro gymnázia příliš nízký, zkouška pro 

tento typ škol ztrácí validitu. 

                                                           
102

 Žáci skládají maturitní zkoušku z 1. cizího jazyka, jehož výstupní úroveň je pro žáky gymnázií podle RVP 

stanovena B2, pro střední odborné školy je požadována pouze výstupní úroveň B1. 
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Obr. 8: Úspěšnost maturantů jednotlivých typů škol v didaktickém testu z AJ, úroveň Z, 2012
103

  

 

Tuto skutečnost bylo třeba zohlednit v praktické části předkládané práce (viz kapitola 

6.2.1), kdy ze zkoumaného souboru byli vyloučeni studenti gymnázií přesahující 

požadovanou úroveň. Zkouška i kritéria jejího hodnocení jsou nastaveny na jazykovou úroveň 

B1. 

 

3.3 Principy hodnocení psaní v rámci maturitní zkoušky 

V rámci posuzování metod hodnocení se předkládaná práce věnuje hodnocení 

produktivní řečové dovednosti psaní, pro srovnání je uveden způsob hodnocení produktivní 

dovednosti mluvení. Práce se nezabývá hodnocením didaktického testu, přestože i v této části 

proběhly výzkumy, posuzující vliv použité metody bodování na celkový výsledek této části 

zkoušky (HULEŠOVÁ, 2013).  

Kritéria hodnocení ústní zkoušky zůstávají v platnosti tak, jak byla nastavena pro 

náběhový rok 2011, kritéria pro hodnocení písemné práce jsou CZVV zpřesňována a 

                                                           
103

 Zdroj: CERMAT, březen 2013 
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doplňována na základě empirických zkušeností v průběhu hodnocení
104

. Soustavný výzkum 

v této oblasti však chybí.  

 

3.3.1 Ústní zkouška  

Před rokem 2011 byla celá maturitní zkouška z cizího jazyka plně v kompetenci škol. 

Probíhala většinou jen jako ústní zkouška, v mnoha případech spočívala pouze v reprodukci 

naučeného textu. Hodnocena byla především holisticky, na základě celkového dojmu, 

výsledek zkoušky měl malou vypovídací hodnotu a neexistovala srovnatelnost mezi 

jednotlivými školami. Zavedení společné státní maturitní zkoušky v roce 2011 přineslo jednak 

sjednocení ověřovaných dovedností a požadavků na úspěšné zvládnutí zkoušky, jednak 

objektivizaci hodnocení. Ověřuje se jak samostatný ústní projev, tak ústní interakce, v souladu 

s požadavky danými RVP je důraz kladen především na splnění komunikačního cíle. Hodnotí 

se analyticky na základě jednotných kritérií připravených CZVV, která umožní lepší 

srovnatelnost, zvýší objektivitu a spolehlivost, ovšem za předpokladu, že jsou jednotlivá 

kritéria vykládána a posuzována odpovídajícím způsobem. Proto byli všichni hodnotitelé 

proškoleni a certifikováni,
105

 hodnotí vždy dva certifikovaní hodnotitelé nezávisle, výsledné 

hodnocení se určí na základě obou dílčích hodnocení podle jasně specifikovaných postupů. 

Pravidelně opakované konzultační semináře seznamují učitele s modifikovanými kritérii 

hodnocení a jejich použitím, současně pomáhají zkoušejícím zvolit vhodné strategie, které jim 

umožní studenta co nejlépe provést zkouškou
106

. 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky 

Ústní zkouška není předmětem zkoumání, proto jsou kritéria jejího hodnocení uvedena 

pouze pro srovnání. Ústní zkouška se skládá ze čtyř na sobě nezávislých částí, ověřujících 

postupně úroveň samostatného ústního projevu i jazykové interakce, přičemž každá část 

zkoušky je hodnocena samostatně.  Jak už bylo výše řečeno, hodnocení je stejně jako 

                                                           
104

 Jde především o stanovení vnitřních podmínek v rámci jednotlivých kritérií, při jejichž nesplnění se práce 

dále nehodnotí, a o přesnou specifikaci jednotlivých typů chyb tak, aby mezi různými hodnotiteli docházelo ke 

shodě. 
105

 Školení je připravováno CZVV, realizováno prostřednictvím NIDV lektory CZVV. Každý rok jsou 

proškoleni a certifikováni noví hodnotitelé, k masovému proškolení učitelů SŠ však došlo především před 

spuštěním nového typu zkoušky. Do května 2011, kdy byly poprvé konány státní maturity, byl proškolen a 

certifikován 4861 hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka (zdroj: CERMAT). 
106

 Pro konzultační semináře i pro certifikační školení připravuje CZVV modelové nahrávky maturit, pomocí 

kterých se hodnotitelé nejen učí adekvátně používat hodnotící kritéria, ale také správně vést ústní část maturitní 

zkoušky tak, aby měli všichni žáci srovnatelné podmínky zkoušení i hodnocení. 
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u písemné zkoušky analytické, hodnotí se podle jasně definovaných kritérií tak, aby bylo 

dosaženo co největší srovnatelnosti. Deskriptory popisující jednotlivé oddíly (sloupce 

v tabulce 4) jsou voleny a řazeny tak, aby měl zkoušející možnost vyhodnotit je v průběhu 

plynulé a nepřerušované zkoušky. Podle míry splnění požadavků jsou jednotlivé deskriptory 

v každém oddílu hodnoceny 0–3 body, průměr těchto hodnot pak udává hodnocení za 

příslušný oddíl. Největší důraz je stejně jako u písemné zkoušky kladen na splnění 

komunikačního cíle, proto žák, který v některé ze čtyř částí ústní zkoušky nesplní zadání 

(sloupec I v tabulce 4), není za tuto část ÚZ vůbec hodnocen. Ústní zkoušku však může 

úspěšně složit, pokud celkově získá minimálně 44%, to je 18 bodů z 39 možných107.   

 

I  

Zadání/Obsah a projev  

II  

 Lexikální 

kompetence  

III  

Gramatická kompetence 

a PTN  

IV  

Fonologická 

kompetence  

 Splnění zadání, účelnost, 

srozumitelnost, a míra 

podrobnosti  
 Souvislé sdělení a lineární 

sled myšlenek 
 Komunikativní strategie 
 Pomoc/asistence 

zkoušejícího  

 Šíře použité slovní 

zásoby 
 Správnost použité 

slovní zásoby a vliv 

chyb na porozumění 

sdělení  

 Šíře použitých 

mluvnických prostředků 

(MP) včetně PTN  
 Správnost použitých MP 

včetně PTN a vliv chyb 

na porozumění sdělení 

 

 Plynulost ústního 

projevu 
 Výslovnost 

(správnost) 
 Intonace  

(přirozenost) 

Tab. 4: Kritéria hodnocení pro ústní část maturitní zkoušky  

 

Jak bylo řečeno výše, k největším diskrepancím v hodnocení dochází v oblasti kolem cut-off 

score, kdy přiklonění se k přidělení vyššího počtu bodů může studentovi pomoci zkoušku 

úspěšně složit. 

 

3.3.2 Písemná zkouška 

Po zavedení SMZ v roce 2011 byla vytvořena jednotná analytická kritéria hodnocení
108

 

a všichni učitelé maturujících studentů byli v rámci povinných školení seznámeni jak s jejich 

podrobným výkladem, tak i s jednotnou metodikou jejich použití. Maximální dosažitelná 

objektivita měla být zaručena posuzováním každé práce vždy dvěma hodnotiteli, jejichž na 

sobě nezávislá hodnocení měla sloužit jako podklad pro hodnocení výsledné tak, jako je tomu 

                                                           
107

Maximální bodový zisk pro každou ze čtyř částí ústní zkoušky je 9 bodů, fonologická kompetence je 

hodnocena maximálně 3 body za celou zkoušku. Maximální dosažitelný bodový zisk je tedy 4x9+3=39 bodů 
108

 Kritériím hodnocení je věnována kapitola 3.4 
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v ústní části. Vzhledem k finanční náročnosti je v současné době hodnocení každé práce 

realizováno jen jediným hodnotitelem
109

.  

Původním záměrem bylo provádět hodnocení PP v rámci SMZ v České republice 

prostřednictvím proškolených hodnotitelů – učitelů maturujících studentů. Nízká korelace 

mezi výsledky objektivně měřitelných výsledků didaktického testu a hodnocením písemných 

prací hodnocených ve škole vedla k proškolení centrálních hodnotitelů a zavedení centrálního 

hodnocení (PÍŠOVÁ, 2014). Každá práce je stále hodnocena pouze jedním hodnotitelem, 

využívají se však kontrolní mechanismy popsané v kapitole 2.4.3, které zvyšují reliabilitu 

hodnocení zkoušky. Centrální hodnotitelé (CeHOPP) jsou tak, jak navrhuje např. 

(ALDERSON, 1995) rozdělení do týmů
110

, z nichž každý má svého vedoucího 

hodnotitelského týmu (VHT), který monitoruje hodnocení jednotlivých CeHOPP svého týmu 

a neprodleně řeší případné problémy. VHT tak v rámci MZ revidují hodnocení všech 

hraničních prací, sporné práce jsou pak předkládány k posouzení vedoucímu hodnocení 

předmětu (VHP)
111

, případně expertnímu týmu
112

.  

Organizační struktura centrálního hodnocení je patrná z Obr. 9. 

 

Obr. 9: Organizační struktura centrálního hodnocení 

                                                           
109

 Proveditelnost (practicality) jako jedna ze zásad pro vytvoření efektivního testu byla zmíněna v kapitole 2.4. 
110

 Týmy hodnotitelů spadajících pod jednoho VHT mají zpravidla 16 – 20  členů 
111

 V rámci PP pro SMZ jsou určeni 4 VHP, každý z nich pracuje se 4 hodnotitelskými týmy. 
112

 Expertní tým je tvořen všemi čtyřmi VHP, předmětovým koordinátorem a metodikem CERMATu. 
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V souladu s obecnými zásadami centrálního hodnocení popsanými v kapitole 2.4.3 jsou 

dovednosti CeHOPP neustále upevňovány a kalibrovány v rámci povinného každoročního 

tréninku. 

 

3.4 Kritéria hodnocení písemné práce 

Požadavky na dovednosti, které má žák v písemné práci z cizího jazyka prokázat, jsou 

spolu s tematickými okruhy a komunikačními situacemi vymezeny v Katalogu požadavků a 

zohledňují i vymezení referenční jazykové úrovně B1 podle stupnice Společného evropského 

referenčního rámce (SERR). Produktivní dovednost psaní je ověřována na dvou textech o 

délce 120–150 slov a 60–70 slov. Hodnotí se především splnění komunikačního cíle, dodržení 

charakteristiky a formality textu a splnění bodů zadání, hodnocení ovlivní i dodržení délky 

textu, koheze textu a jeho uspořádání, prostředky textové návaznosti, rozsah a správnost 

použité slovní zásoby a rozsah a správnost použitých mluvnických prostředků. Pro kratší práci 

se k hodnocení využívají pouze 4 základní kritéria, přičemž za splnění každého z nich může 

žák získat maximálně 3 body (Tab. 5), delší práce využívá k hodnocení dvojnásobný počet 

kritérií, jak uvádí tabulka 6.  

 

I 

Zpracování zadání/Obsah 

0–3 body 

  

II 

Organizace/koherence a 

koheze textu 

0–3 body 

III 

Slovní zásoba a pravopis 

0–3 body 

 

IV 

Mluvnické prostředky 

0–3 body 

 

Tab. 5: Kritéria hodnocení pro písemnou práci, kratší část (max. 12 bodů) 

 

I 

Zpracování zadání/Obsah 

  

II 

Organizace/koherence a 

koheze textu 

III 

Slovní zásoba a pravopis 

 

IV 

Mluvnické prostředky 

 

I A 

Splnění zadání 

0–3 body 

II A 

Organizace textu 

0–3 body  

III A 

Správnost  

0–3 body  

IV A 

Správnost 

0–3 body  

I B 

Rozpracování 

0–3 body  

II B 

Prostředky textové 

návaznosti 

0–3 body  

III B 

Rozsah 

0–3 body  

IV B 

Rozsah 

0–3 body  

Tab. 6: Kritéria hodnocení pro písemnou práci, delší část (max. 24 bodů) 
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Stejně jako u ústní zkoušky je každé kritérium popsáno několika deskriptory řazenými 

podle důležitosti, se kterou jsou při hodnocení uplatněny (Obr. 10)113. Stejně jako u ústní 

zkoušky je i v písemné práci každý deskriptor hodnocen 0–3 body, bodové hodnocení za celý 

oddíl je dáno váženým průměrem bodů za jednotlivé deskriptory114. 

Tabulku hodnotících kritérií je možno rozdělit na dvě části – levá část (sloupce I a II) 

hodnotí především formální a obsahové zpracování zadání, pravá část (sloupce III a IV) 

hodnotí jazykové zpracování textu – rozsah, přesnost a správnost použité slovní zásoby a 

rozsah, přesnost a správnost použitých mluvnických prostředků. Kritéria levé části tabulky 

v sobě tedy v souladu s Pincasovou (PINCAS, 1982) zahrnují základní součásti dovednosti 

psaní, tj. a) komunikaci, sdělení komunikačního cíle, prezentaci myšlenek, b) kompozici – 

věty, odstavce, kohezi (prostředky technické návaznosti) a c) styl.  

 
Obr. 10: Kritéria hodnocení písemné práce s popisem deskriptorů 

                                                           
113

 Obr. 10 uvádí kritéria hodnocení písemné práce ve formě, v jaké s nimi pracují hodnotitelé. Zdroj: CERMAT, 

interní materiály pro hodnotitele PP, listopad 2012. 
114

  Podrobně rozpracovaný popis hodnocení uvádí např. Maturitní zkouška z anglického jazyka – písemná práce, 

2013.  Počet bodů za každé kritérium se určí jako vážený průměr bodových zisků za jednotlivé deskriptory. 
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V průběhu let realizace státní maturitní zkoušky je metodika zpřesňována a vnitřní 

podmínky doplňovány tak, aby nedocházelo ke sporným případům a nejednoznačným, 

případně nesprávným hodnocením. Ta vedou k úspěšným odvoláním hodnocených studentů i 

tehdy, kdy jejich práce nedosahuje požadovaných parametrů. 

Kritéria hodnocení PP uvedená v tabulce 6 a na obrázku Obr. 10 jsou jedním 

z důležitých faktorů, ze kterých vyhází výzkum prezentovaný v této práci, proto jim bude 

věnována bližší pozornost v následujících podkapitolách. Zaměřili jsme se výhradně na delší 

text, při jehož hodnocení je každý oddíl rozdělen do dvou samostatně posuzovaných kritérií. 

Tento postup umožní lépe zkoumat vztahy mezi jednotlivými dílčími dovednostmi 

požadovanými pro úspěšné splnění maturitní práce. 

Výzkum se soustředí především na obsah textu a jeho organizaci, to je na oddíly I a II 

tabulky (blíže v kapitolách 3.4.1 a 3.4.2), na výsledném hodnocení se projeví i slovní zásoba a 

mluvnické prostředky, proto jsou zmíněna i kritéria pro jejich hodnocení (kap. 3.4.3 a 3.4.4). 

 

3.4.1 Obsah / Zadání – oddíly IA, IB
115

 

Podle Katalogu požadavků (2014)
116

 žák dovede s ohledem na požadovaný slohový 

útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově nekomplikované souvislé texty, ve 

kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny jasně a srozumitelně, vhodně a účelně 

vzhledem k zadání písemné práce a v souladu s běžnými pravidly výstavby požadovaného 

typu textu. Výsledný text je čitelný a splňuje požadavky na stanovený rozsah. Tyto 

dovednosti se posuzují v oddílu IA u 1. části PP, resp. ve sloupci I u 2. části PP, které jsou 

klíčovými oddíly pro hodnocení příslušné části PP. Analogicky s ústní zkouškou je totiž 

kladen důraz na splnění komunikačního cíle; při jeho nesplnění, to znamená při hodnocení 0 

body za výše zmíněné oddíly, se celá příslušná část písemné práce dále neposuzuje a je 

hodnocena 0 body
117

.  

A) Oddíl IA 

                                                           
115

 viz Tab. 6 a Obr. 10 
116

 Katalogy jsou zveřejňovány pro každý školní rok na webových stránkách www.novamaturita.cz. V této práci 

je citován Katalog požadavků pro školní rok 2015 - 16 
117

 Předmětem hodnocení je vždy pouze autorský text žáka, v případě úplného plagiátu je celá část hodnocena 0 

body, v případě částečného plagiátu je posuzována míra shody se zdrojovým textem. 

http://www.novamaturita.cz/
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Oddíl IA je popsán následujícími třemi deskriptory: 

D(IA)1 - splnění požadované charakteristiky textu (0–3 body podle míry splnění), 

D(IA)2 - jasné a srozumitelné zmínění bodů zadání (0–3 body podle počtu zmíněných BZ), 

D(IA)3 - délka textu (0–2
118

 body podle dodržení resp. míry nedodržení povoleného 

rozsahu textu). 

Výsledné bodové hodnocení za celý oddíl se určí jako vážený průměr bodových hodnocení za 

tyto tři deskriptory.  

D(IA)1
 - 

Charakteristika písemného projevu 

Tento deskriptor zahrnuje typ textu, téma, slohový postup, komunikační cíl, styl 

a formální náležitosti. Typy textů, které mohou být pro zadání PP použity, vycházejí z RVP 

a jsou specifikovány v katalogu požadavků i na webových stránkách CZVV, stejně jako 

formální náležitosti, které je třeba dodržet
119

. V rámci tréninku jsou CeHOPP proškoleni 

o tom, jaké formální náležitosti jsou pro jednotlivé typy textů v rámci MZ závazné a jak 

budou penalizovány případné formální nedostatky. Stejnou důležitost jako typ textu má 

i téma, nesplnění tématu je posuzováno jako nedodržení charakteristiky a vede k hodnocení 

celé příslušné části PP 0 body. Mírný odklon od komunikačního cíle, tématu nebo stylu se 

penalizuje podle rozsahu, před začátkem vlastního hodnocení jsou CeHOPP upozorněni na 

možná pochybení maturantů v této oblasti a na míru penalizace. 

Deskriptor D(IA)1 je pro hodnocení celého oddílu považován za nejdůležitější, jeho 

hodnota má proto při výpočtu průměru za celý oddíl největší váhu. Pokud je hodnocení za 

tento deskriptor rovno 0, hodnotí se 0 body celá příslušná část PP. 

D(IA)2 – Zmínění bodů zadání 

V rámci tohoto deskriptoru se hodnotí pouze to, zda se dají body zadání v textu 

vysledovat, bez ohledu na rozsah nebo způsob jejich rozpracování. Jazykové nedostatky 

ohrožují zmínění jednotlivých bodů zadání jen tehdy, pokud závažným způsobem narušují 

porozumění a příslušný text není jasný a srozumitelný. Zmíněn tedy není takový bod zadání, 

který není jasný po stránce myšlenkové a srozumitelný po stránce jazykové. Nezmíněné body 

zadání se promítnou také v penalizaci v dalších oddílech – v rozpracování bodů zadání, v šíři 

                                                           
118

 Tento deskriptor slouží pouze jako penalizační, pro splnění požadované délky (tj. D(IA)3=3) tento deskriptor 

není definován. 
119

 Viz příloha 1 
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jazykových prostředků, při absenci klíčových bodů zadání i ve splnění komunikačního cíle. 

V případě, že by v některé části PP nebyl zmíněn žádný bod zadání, znamenalo by to 

nesplnění komunikačního cíle a hodnocení 0 body za celou část PP. 

D(IA)3 – Délka textu 

Předepsaný rozsah textu je pro delší část 120–150 slov, pro kratší část 60–70 slov.
120

 

Rozdíl mezi největším a nejmenším vhodným počtem slov je označen jako interval (30 slov 

pro delší práci, 10 slov pro kratší práci), nedodržení povolené délky se penalizuje ztrátou 

jednoho bodu za každý interval, ať už jde o kratší nebo o delší text. Text o 3 a více intervalů 

delší je hodnocen 0 body za deskriptor D(IA)3, část práce kratší o 3 a více intervalů se 

nehodnotí pro nedostatek textu k hodnocení
121

. 

Deskriptor o délce je pouze penalizační, to znamená, že s tříbodovým hodnocením za 

tento deskriptor se nepracuje a body získané za tento deskriptor nemohou při hodnocení 

příslušné části práce přilepšit.
122

  

Všechny výše uvedené doplňující vnitřní podmínky byly pro hodnocení oddílu IA 

zavedeny hned po prvním roce konání státní maturitní zkoušky proto, aby jako úspěšná 

nebyla hodnocena práce neplnící komunikační cíl, jak ukazuje Příklad 1:
123

 

Příklad 1: Student si předem připraví formální dopis o vhodné délce na libovolné téma, 

podle zadání maturitní práce je požadován formální dopis. Student uvede svůj předem připravený 

dopis, který je formálně i jazykově správný, je však na jiné téma, proto neodpovídá požadovaným 

bodům zadání. 

Hodnocení oddílu IA pro takovou práci v prvním roce konání zkoušky: 

D1: charakteristika je většinou dodržena (typ textu, slohový postup, formální náležitosti): 

2body 

D2: body zadání nejsou zmíněny: 0bodů 

D3: délka textu odpovídá zadání: 3 body 

 

                          D1 + D2 + D3             2 + 0 + 3 

Hodnocení IA: ----------------------- = -------------------- = 2 

                                   3                                3 

Práce je v oddílu IA hodnocena dvěma body, vzhledem k formální a jazykové správnosti má 

vysoké bodové hodnocení i ve sloupcích II (organizace textu a prostředky textové návaznosti), IIIA 

a IVA (správnost slovní zásoby a mluvnických prostředků), nulou nelze hodnotit ani rozsah 

                                                           
120

 S přesnými pravidly pro počítání slov jsou CeHOPP seznámeni v rámci školení, základní pravidla jsou 

k dispozici v Příručce k písemné práci z cizího jazyka dostupné v sekci Publikace k maturitě na 

www.novamaturita.cz  
121

 U 2. části PP, kdy je interval 10 slov, se práce kratší o 3 intervaly hodnotí, deskriptor o délce D3=0, nehodnotí 

se práce, jejichž rozsah je 59 a méně slov. 
122

 Např. u hodnoty D3=2  je tedy odlišná výsledná hodnota průměru za celý oddíl  1A pro situaci a)  D1=2, 

D2=1, průměr za celý oddíl je 2, a situaci b) D1=1, D2=2, kdy je vážený průměr za celý oddíl 1, kdežto při 

zohlednění deskriptoru D3=2  by byl průměr z uvedených tří deskriptorů v obou případech roven 2. 
123

 Příklad 1 byl zformulován na základě autentického případu z odvolacího řízení a přezkumu v roce 2011. 
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gramatiky. Tato práce musela být v souladu s kritérii bez vnitřních podmínek hodnocena jako 

úspěšná, přestože nesplní komunikační cíl. 

 

K podobnému zpřesňování dochází na základě zkušeností z konání maturitní zkoušky, 

centrální hodnotitelé písemných prací jsou s novými pravidly seznamováni v průběhu 

povinných každoročních proškolování a učí se s nimi pracovat v rámci kalibračních 

hodnocení. Vnitřní podmínky jsou však stanovovány pouze empiricky na základě aktuální 

potřeby, žádný systematický výzkum v této oblasti nebyl proveden. 

B) Oddíl IB 

Tento oddíl je popsán následujícími třemi deskriptory: 

D(IB)1 – vhodnost a míra rozpracování bodů zadání (0–3 body podle míry rozpracování), 

D(IB)2 – vysvětlení podstaty myšlenky nebo problému (0–3 body podle jasnosti a 

srozumitelnosti vysvětlení), 

D(IB)3 – obsah nadbytečných/irelevantních  myšlenek (0–2
124

 body podle množství 

nadbytečných či irelevantních myšlenek). 

D(IB)1 – Vhodnost a míra rozpracování bodů zadání 

Vhodně rozpracovaný bod zadání musí odpovídat tématu, musí pomocí přesných a 

srozumitelných formulací plnit zadání účelně a vhodně ve vztahu k příjemci, jednotlivé 

myšlenky musí být vyvážené. Pokud to očekáváme, musí být bod zadání rozpracován 

v dostatečné míře podrobnosti. Nedostatečné rozpracování bodů zadání se může odrazit v 

rozsahu lexikálních či mluvnických prostředků (oddíly IIIB, IVB). 

Pokud není alespoň v malé míře vhodně rozpracován žádný bod zadání, D(IB)1=0. 

V takovém případě se přiděluje 0 bodů za celý oddíl IB, se zbylými dvěma deskriptory se dále 

nepracuje. 

D(IB)2 – Vysvětlení podstaty myšlenky nebo problému 

Nejasné myšlenky mohou být způsobeny nevhodným použitím jazykových prostředků, 

a to jak v oblasti slovní zásoby (často pisatel použije nevhodné slovo v důsledku nesprávné 

práce se slovníkem), tak i mluvnických prostředků či nesprávným odkazováním. Nejasné 

myšlenky narušují i linearitu textu a jejich penalizace se projeví také v 1. deskriptoru IIA. 

                                                           
124

 Tento deskriptor slouží pouze jako penalizační, pro text neobsahující nadbytečné ani irelevantní myšlenky (tj. 

D3=3) tento deskriptor není definován. 
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D(IB)3 – Obsah nadbytečných / irelevantních myšlenek 

Tento deskriptor je penalizační, to znamená, že žákovi nesmí při výpočtu průměru 

přilepšit, analogicky se 3. deskriptorem v IA. Slovní zásoba a mluvnické prostředky použité 

v irelevantních myšlenkách se do rozsahu použitých jazykových prostředků nezapočítávají. 

Je třeba si uvědomit, že práce, která o několik intervalů přesahuje předepsaný rozsah, 

nemusí nutně obsahovat irelevantní myšlenky. 

 

3.4.2 Organizace, koherence a koheze textu – oddíly IIA, IIB 

Podle Katalogu požadavků (2014) jsou myšlenky a informace v textu řazeny lineárně a 

tam, kde je to vhodné, jsou propojeny běžnými spojovacími výrazy. Text je vhodně 

organizován. Pokud to vyžaduje typ textu s ohledem na zadání, je text ve standardizované 

konvenční podobě. 

A) Oddíl IIA 

Oddíl IIA je popsán následujícími dvěma deskriptory: 

D(IIA)1 – linearita textu, souvislé vyjadřování (0–3 body podle míry dodržení linearity), 

D(IIA)2 – organizace (členění) textu (0–3 body podle stupně organizace). 

 

D(IIA)1 – linearita textu, souvislé vyjadřování 

Při hodnocení tohoto deskriptoru se posuzuje, zda a do jaké míry je text souvislý 

s lineárním sledem myšlenek. Myšlenky mají být řazeny postupně lineárně a logicky za 

sebou, pisatel nemá odbočovat od jednoho tématu k druhému. Tento požadavek je ve většině 

prací splněn, neboť pokud pisatel při psaní PP postupuje v souladu s jednotlivými body 

zadání, k nelineárnímu řazení myšlenek nedochází. Větším problémem pro žáky je dodržení 

plynulosti textu, kdy nejasné myšlenky, nevhodně použité slovo, prostředek textové 

návaznosti nebo špatný mluvnický čas nutí čtenáře vracet se k předchozím částem textu nebo 

domýšlet si autorovu myšlenku. Tento deskriptor má při výpočtu bodového hodnocení za 

oddíl větší váhu. 

D(IIA)2 – Organizace (členění) textu 
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V tomto deskriptoru se posuzuje členění textu z hlediska myšlenek a obsahu, to 

znamená, zda informace tvoří uzavřené myšlenkové celky. Jednomu odstavci zpravidla 

odpovídá jeden myšlenkový celek souvisící s jedním bodem zadání. Hodnotí se i uspořádání 

informací uvnitř myšlenkových celků, stejně jako vhodné zpracování úvodu a závěru podle 

typu textu. Pokud text není graficky členěn na odstavce
125

 , dochází v tomto deskriptoru 

k penalizaci o 1 bod i při dodržení myšlenkových celků. 

B) Oddíl IIB 

V oddílu IIB se posuzuje koheze a prostředky textové návaznosti (PTN) a je popsán 

následujícími třemi deskriptory: 

D(IIB)1 – rozsah PTN (0–3 body podle rozsahu vhodně a správně použitých PTN), 

D(IIB)2 – globální chyby (GCH) v PTN (0–3 body podle počtu GCH), 

D(IIB)3 – správnost a vhodnost použitých PTN (0–3 body). 

D(IIB)1 – Rozsah PTN 

V tomto deskriptoru hodnotitel posuzuje, jakou šíři PTN vzhledem k zadání a úrovni 

obtížnosti pisatel použil. Rozsah je posuzován vždy vzhledem k zadání, míře rozpracování 

bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti B1. Do šíře PTN jsou zahrnuty zejména 

spojovací výrazy mezi větnými členy či v rámci souvětí, propojení úseků textu mezi sebou 

(např. vyjádření časové a dějové posloupnosti ve vypravování), odkazovací prostředky, či 

členy
126

. Před započetím vlastního hodnocení jsou hodnotitelé informováni o očekávaných 

kategoriích PTN v souvislosti s aktuálním zadáním maturitní PP. 

Pokud je deskriptor D(IIB)1 hodnocen 0 body, další deskriptory v tomto oddílu se už 

neposuzují a bodový zisk za celý oddíl je IIB = 0.  

D(IIB)2 – Globální chyby v PTN 

Jako globální jsou označeny chyby, které brání porozumění textu či jeho části nebo jsou 

pod požadovanou úrovní obtížnosti. GCH v PTN je nutné posuzovat vždy v kontextu dané 

práce, záleží také na jejich umístění v textu. Zpravidla se projeví i v narušené linearitě textu 

(IIA), záleží vždy na tom, zda globální chyby v PTN ovlivňují porozumění textu či jeho části. 

                                                           
125

 grafické členění je součástí formálních náležitostí a posuzuje se v oddílu IA 
126

 Jako PTN se hodnotí práce se členy celkově, do chyb v PTN se započítává např. i použití neurčitého členu 

před podstatným jménem v plurálu, které jsou učitelé běžně zvyklí penalizovat v oblasti gramatiky. Je tomu tak 

pro zjednodušení a lepší sjednocení hodnocení.  
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Globální chybou bránící porozumění může být i nepoužití PTN, kdy bez určitého PTN není 

možné pochopit text nebo jeho část, např. pokud chybí vyjádření příčinných vztahů nebo 

časové posloupnosti. Proškolení CeHOPP mají k dispozici přehledy chyb
127

, které se počítají 

jako globální, i tabulku penalizace podle počtu takových chyb. 

D(IIB)3 – Správnost a vhodnost použitých PTN 

V rámci tohoto deskriptoru je posuzována správnost a vhodnost použití PTN vzhledem 

k významu PTN a kontextu, penalizuje se i opakované použití stejných PTN. Do správnosti a 

vhodnosti použití PTN se započítává i nepoužití PTN v očekávaných místech, aniž by bylo 

narušeno porozumění.  

Výše uvedené pořadí deskriptorů platí až od roku 2016, kdy došlo k aktualizaci kritérií 

hodnocení
128

 a s tím spojené změně pořadí deskriptorů v oddílu IIB. Do roku 2015 byl jako 

první posuzován deskriptor týkající se globálních chyb, teprve pak deskriptor posuzující šíři 

PTN, pravidlo o nulování celého oddílu IIB při nulovém rozsahu PTN neplatilo. Od roku 

2016 tak hodnocení za tento oddíl lépe odpovídá skutečnosti. 

 

3.4.3 Slovní zásoba a pravopis (SZ) – oddíly IIIA, IIIB 

Podle Katalogu požadavků (2014) jsou jazykové prostředky v rámci požadované 

jazykové úrovně použity přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu. Pravopis a lexikální 

prostředky respektují standardní variety jazyka. V oddílu IIIA je posuzována správnost 

použitého lexika, v oddílu IIIB jeho rozsah. 

A) Oddíl IIIA 

Oddíl IIIA, ve kterém se posuzuje přesnost slovní zásoby, je popsán třemi deskriptory, 

přičemž třetí deskriptor o nedodržení požadované délky je penalizační. 

D(IIIA)1 – globální chyby (GCH) v SZ (0–3 body podle počtu GCH), 

D(IIIA)2 – lokální chyby LCH v SZ (0–3 body podle počtu LCH), 
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 Chybníček, který je interním materiálem pro proškolené hodnotitele a který je každý rok aktualizován, uvádí 

kategorizaci chyb v PTN, SZ i MP. 
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 Zdroj: CZVV 
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D(IIIA)3 – pomocný deskriptor o krácení textu (0–2
129

 body podle míry nedodržení 

požadované délky). 

D(IIIA)1 – Globální chyby v SZ 

Jako globální jsou označeny chyby, které brání porozumění textu či narušují splnění 

komunikačního cíle, případně chyby pod požadovanou úrovní. K těmto chybám dochází často 

v důsledku nesprávné práce se slovníkem, případně tam, kde špatným pravopisem vznikne 

slovo jiného významu
130

. Stejně jako u PTN, také GCH v SZ je nutné posuzovat vždy v 

kontextu dané práce a ve vztahu k bodům zadání.  

Proškolení CeHOPP mají k dispozici přehledy chyb, které se počítají jako globální
131

, i 

tabulku penalizace podle počtu takových chyb. Při stanovení výsledného počtu bodů za celý 

oddíl IIIA má tento deskriptor větší váhu. 

D(IIIA)2 – Lokální chyby v SZ 

LCH je chyba, která nemá zásadní vliv na porozumění textu nebo jeho části. Často jde 

např. o chybný pravopis, který neovlivní porozumění textu, či o nesprávně použitou předložku 

posuzovanou v oblasti SZ
132

. Stejně jako u GCH je třeba posuzovat tyto chyby vždy v 

kontextu dané práce. 

D(IIIA)3 – pomocný deskriptor o krácení textu 

V 1. části PP je penalizováno krácení textu o 1 nebo 2 intervaly, delší text v tomto 

oddíle penalizaci nepodléhá. Pomocný deskriptor o délce (2 a 1 bod) nesmí žákovi přilepšit v 

celkovém hodnocení za oddíl (např. při deskriptorech 1,2,2 je celkový průměr za oddíl IIIA 1 

bod). 

B) Oddíl IIIB 

Oddíl IIIB, ve kterém se posuzuje rozsah slovní zásoby, je popsán pouze jedním 

deskriptorem. Šíře slovní zásoby je vždy posuzována vzhledem k zadání, k míře rozpracování 
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 Tento deskriptor slouží pouze jako penalizační, pro splnění požadované délky (tj. D
3
=3) tento deskriptor není 

definován. 
130

 např. záměna think x thing 
131

 viz pozn. 121 
132

 V Chybníčku jsou uvedeny typy předložek, které se hodnotí jako SZ, a těch, které při hodnocení spadají do 

kategorie MP. 
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bodů zadání, ale také vzhledem k požadované jazykové úrovni obtížnosti. Před vlastním 

hodnocením jsou hodnotitelé seznámeni s příklady očekávané slovní zásoby pro jednotlivé 

body zadání.  Hodnotitel pak posuzuje nejen míru využití SZ, kterou nabízí zadání, ale také 

to, do jaké míry se promítne do šíře SZ nezmínění či nerozpracování některého z bodů zadání.  

Jak už bylo zmíněno v diskuzi k oddílu IB, části textu, které jsou irelevantní vzhledem 

k zadání nebo ve kterých je prokazatelný odklon od tématu, se do šíře SZ nezahrnují.  

 

3.4.4 Mluvnické prostředky (MP) – oddíly IVA, IVB 

Stejně jako u slovní zásoby mají i mluvnické prostředky podle Katalogu požadavků (2014) 

být použity v rámci požadované jazykové úrovně přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu. 

V oddílu IVA je posuzována správnost použitých MP, v oddílu IVB jejich rozsah. 

A) Oddíl IVA 

Oddíl IVA, ve kterém se posuzuje přesnost mluvnických prostředků, je popsán třemi 

deskriptory, přičemž třetí deskriptor o nedodržení požadované délky je stejně jako v případě 

SZ penalizační. 

D(IVA)1 – GCH v MP (0–3 body podle počtu GCH), 

D(IVA)2 – LCH v MP (0–3 body podle počtu LCH), 

D(IVA)3 – pomocný deskriptor o krácení textu (0–2
133

 body podle míry nedodržení 

požadované délky). 

D(IVA)1 – Globální chyby v MP 

Také v oblasti MP jsou jako globální označeny chyby, které brání porozumění textu či 

narušují splnění komunikačního cíle, případně chyby pod požadovanou úrovní. Stejně jako u 

PTN a SZ, také GCH v MP je nutné posuzovat vždy v kontextu dané práce a ve vztahu 

k bodům zadání.  

Proškolení CeHOPP mají k dispozici přehledy chyb, které se počítají jako globální
134

, i 

tabulku penalizace podle počtu takových chyb. Při stanovení výsledného počtu bodů za celý 

oddíl IVA má tento deskriptor větší váhu. 
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 Tento deskriptor slouží pouze jako penalizační, pro splnění požadované délky (tj. D
3
=3) tento deskriptor není 

definován. 
134

 viz pozn. 121 
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D(IVA)2 – Lokální chyby v MP 

LCH je chyba, která nemá zásadní vliv na porozumění textu nebo jeho části. Často jde 

např. o nesprávný pravopis vzniklý přidáním mluvnického sufixu či o nesprávně použitou 

předložku posuzovanou v oblasti MP
135

. Stejně jako u GCH je třeba posuzovat tyto chyby 

vždy v kontextu dané práce. 

D(IVA)3 – pomocný deskriptor o krácení textu 

S tímto deskriptorem se pracuje identicky jako v oddílu IIIA. 

B) Oddíl IVB 

Oddíl IVB, ve kterém se posuzuje rozsah použitých mluvnických prostředků, je popsán pouze 

jedním deskriptorem. Také šíře mluvnických prostředků je vždy posuzována vzhledem 

k zadání, k míře rozpracování bodů zadání, ale také vzhledem k požadované jazykové úrovni 

obtížnosti. Do šíře mluvnice se zahrnují např. slovesné časy, slovosled, tvorba otázky a 

záporu, použití množného čísla, shoda podmětu s přísudkem apod. 

Před vlastním hodnocením jsou hodnotitelé seznámeni s mluvnickými prostředky 

očekávanými pro jednotlivé body zadání.  Jak už bylo zmíněno v diskuzi k oddílu IB, části 

textu, které jsou irelevantní vzhledem k zadání, či ve kterých je prokazatelný odklon od 

tématu, se nezahrnují ani do šíře MP.  

 

 

3.5 Hodnocení PP v rámci SMZ na základě kritérií 

Analytické hodnocení, vycházející z kritérií přesně specifikovaných jednotlivými 

deskriptory uvedenými v předchozí kapitole, je vhodné při hodnocení velkým počtem 

hodnotitelů. Přesný popis deskriptorů usnadní kalibraci hodnotitelů tak, aby hodnotili 

srovnatelným způsobem. Tento typ hodnocení je však důležitý i pro žáky – umožní jim 

uvědomit si své silné a slabé stránky a zaměřit se při přípravě na oblasti podle svých 

specifických potřeb. Hodnocení na základě podrobně rozpracovaných kritérií má nesporně 

pozitivní vliv i na možnost adekvátně připravit maturanty na písemnou práci. CZVV ve 
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 Do kategorie MP spadají předložky místa, směru a času a předložka of. 
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spolupráci s NIDV připravuje plošná školení pro učitele středních škol, která jim poskytují 

nezbytná vodítka pro práci s kritérii hodnocení, ale i důležitou metodickou podporu pro jejich 

pedagogickou práci.
136

  

 

3.5.1 Srovnatelnost mezi jednotlivými jazyky 

Ani analytický způsob hodnocení s přesně definovanými kritérii však plně nepokrývá 

potřeby systému jednotného hodnocení srovnatelného pro všechny cizí jazyky, z nichž mohou 

studenti skládat maturitní zkoušku.
137

 V rámci SMZ z cizího jazyka mohou žáci maturovat 

z anglického, německého, francouzského, ruského nebo španělského jazyka. Podle pravidel 

určených CZVV má didaktický test, ústní zkouška i písemná práce pro všechny jazyky 

jednotnou formu, identická jsou i kritéria hodnocení. Vzhledem k tomu, že jde o různé typy 

jazyků, není použití stejných kritérií a deskriptorů podrobně je popisujících pro všechny 

jazyky zcela adekvátní. Zatímco hodnocení práce po obsahové stránce je pro všechny jazyky 

srovnatelné, v hodnocení správnosti slovní zásoby a mluvnických prostředků jsou mezi 

jednotlivými jazyky rozdíly, které nemohou být stejnými kritérii hodnocení postiženy. Pro 

příklad uveďme počet chyb v MP a v SZ, jejichž identická kvantifikace pro penalizaci v 

příslušných kritériích nerespektuje specifika jednotlivých jazyků. Porovnání úspěšnosti 

maturantů z anglického a německého jazyka ukazuje, že výsledky písemné práce v německém 

jazyce jsou horší než v jazyce anglickém
138

. Určení přesných příčin a možností jejich 

odstranění však nespadá do problematiky řešené v rámci práce a bude předmětem dalšího 

výzkumu.
139
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 Školení pedagogických pracovníků pro společnou část maturitní zkoušky zajišťuje NIDV v rámci aktivity 

CISKOM. V náběhové fázi byli v rámci této aktivity povinně proškolení všichni učitelé SŠ jako hodnotitelé 

písemné práce, v současné době se však povinné školení pro hodnotitele týká jen ústní zkoušky. Školení a 

certifikaci centrálních hodnotitelů písemné práce nadále zajišťuje pouze CZVV. Současně však CZVV ve 

spolupráci s NIDV organizuje i volitelné konzultační semináře a školení KOSS poskytující metodickou podporu 

učitelům. 
137

 Systematický výzkum srovnatelnosti hodnocení jednotlivých cizích jazyků v rámci závěrečných zkoušek 

dosud nebyl proveden, přestože je otázce srovnatelnosti hodnocení mezi jednotlivými hodnocenými předměty 

věnována v zahraničí pozornost např. v rámci GCSE. Tato problematika je však mimo rámec předkládané práce. 
138

 Velmi výrazné jsou tyto rozdíly především v podzimních termínech, např. v podzimním termínu 2017 

neuspělo v písemné práci z AJ 31,4% žáků, zatímco z PP NJ 71,6%. (Zdroj: CZVV) 
139

 Výzkum bude prováděn CZVV ve spolupráci s AMATE, z.s., Asociací metodiků cizích jazyků. 
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3.5.2 Hodnocení MZ ve vztahu k SERR 

Požadavky pro výstupní úroveň maturantů B1 jsou definovány Společným evropským 

referenčním rámcem pro jazyky. SERR přesně určuje požadavky na jednotlivé řečové 

dovednosti, tato specifikace je však obecná a vyhovuje především pro hodnocení obsahové 

části PP. SERR nedefinuje a nespecifikuje přesně rozsah mluvnických prostředků a slovní 

zásoby odpovídající jednotlivým úrovním, který je nutný pro určení a kategorizaci chyb pod 

požadovanou úrovní. Hodnotitelé netápou v oblasti gramatiky, mluvnické prostředky 

prezentované v různých učebnicích se totiž shodují, také splnění komunikačního cíle není bez 

použití vhodné mluvnice možné. Názory jednotlivých hodnotitelů na úroveň slovní zásoby se 

však liší, odlišná je i slovní zásoba prezentovaná pro jednotlivé úrovně v různých učebnicích, 

a je tedy obtížné najít shodu. Řešením není ani využití souboru English Vocabulary Profile,
140

 

který přiřazuje slovní zásobu v konkrétních významech odpovídajícím úrovním podle SERR, 

který však ne zcela odpovídá českému prostředí. Dochází tak k odchylkám v hodnocení mezi 

jednotlivými hodnotiteli. Částečným řešením je podrobný manuál k hodnocení písemné práce 

včetně očekávání a vzorových příkladů, který poskytuje CZVV. 

 

3.5.3 Hodnocení MZ ve vztahu k zadání 

Zadání písemné práce musí být dobře definováno tak, aby kandidát přesně věděl, co se 

od něj požaduje, a neměl možnost příliš se od zadání vzdálit. Je důležité, aby nebyly v zadání 

použity celé věty v cílovém jazyce, které by mohl kandidát zapracovat do svého textu 

(HUGHES, 1989). Hodnocení rozsahu použité slovní zásoby a mluvnických prostředků by 

v případě aplikací vět ze zadání nemuselo odpovídat skutečným dovednostem žáka, jazykové 

prostředky převzaté ze zadání by se do hodnocení promítly.  Pro písemnou práci v rámci SMZ 

v České republice je tento problém řešen zadáním v češtině pouze s případným využitím 

stimulů v angličtině. Tyto stimuly musí být dostatečně krátké a srozumitelné tak, aby nebylo 

přesné měření dovednosti psát ovlivněno i dovedností číst. Příliš dlouhý nebo složitý stimul 

v cílovém jazyce by totiž mohl podle Hughese (HUGHES 1989: 82) bránit správnému 

pochopení zadání, a tím i jeho odpovídajícímu splnění, a ovlivnit tak hodnocení. 

Velkým problémem při zpracování písemné práce může být nedostatečná pozornost 

věnovaná četbě zadání. Pokud studenti špatně pochopí jedno slovo v zadání (např. profit jako 
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prophet), dojde většinou k zásadnímu odklonu od zadání (RUTH, MURPHY, 1984),
141

  který 

se zpravidla projeví v hodnocení. Ze zadání, případně ze stimulu k zadání, by měl žák vyčíst 

důležité informace o tématu, stylu i příslušném registru psaného textu. Pro SMZ zadání 

jednoznačně definuje typ textu (dopis, zpráva, článek, vzkaz apod.), téma, případně podtéma, 

objektivní styl (formální či neformální), komunikační oblast a komunikační funkci, příjemce i 

rozsah textu.  

V rámci SMZ v České republice jsou v písemné práci body zadání definovány přesně a 

jednoznačně tak, že lze každý odklon od zadání kvantifikovat a penalizovat odpovídajícím 

způsobem. Také požadovaná délka obou částí PP je nastavena tak, aby měli hodnotitelé 

dostatek textu k hodnocení. 

 

3.5.4 Hodnocení MZ ve vztahu k hodnotitelům 

Každý ze čtyř hodnocených oddílů se podílí na celkovém hodnocení písemné práce 

rovnoměrně. Jednotlivé oddíly však spolu úzce souvisí, např. globální chyba v SZ či v MP se 

zpravidla promítne i do rozpracování bodů zadání a naruší linearitu textu. V rámci jednotného 

přístupu k hodnocení je tedy třeba hodnotitele proškolovat a kalibrovat, jak bylo popsáno 

v kapitole 2.4. Současně je neustále doplňován a aktualizován Chybníček, zmíněný 

v kapitolách 3.4.2. – 3.4.4, který slouží k dalšímu sjednocení hodnocení.    

Při formulaci zadání je vždy připravováno i očekávání vzhledem k jednotlivým oddílům 

kritérií, které je expertně posuzováno a upravováno. Bezprostředně po ukončení administrace 

písemné práce je pak v souladu s Aldersonem (ALDERSON, 1995) vybráno 10 prací,
142

 které 

reprezentují různé typy škol, a tím různou úroveň řečových dovedností, tyto práce jsou 

následně posouzeny expertním týmem. Tento postup umožní upřesnit očekávání, upozornit 

hodnotitele na případné problémy a sjednotit postup hodnotitelů při jejich řešení.  
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 Např. v  podzimním zadání PP z roku 2014 měli maturanti napsat příběh na téma „The Most Frightening 

Experience of My Life“, mnohé práce se odchýlily od požadovaného KC v důsledku nepochopení slova 

Frightening. 
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 Alderson doporučuje minimálně 20 prací, vzhledem k nedostatečným časovým možnostem se v rámci SMZ 

pracuje pouze s 10 PP, k dalšímu zpřesňování dochází v průběhu hodnocení. 
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3.6 Výsledky maturantů v písemné práci z AJ v rámci SMZ 

Jak už bylo výše zmíněno, jednotná maturitní zkouška pro celou populaci maturující 

z anglického jazyka nereflektuje rozdílnou úroveň řečových dovedností maturantů na českých 

středních školách. Právě výsledky maturantů v jednotlivých letech jsou předmětem analýz ve 

výzkumné části práce. Všechna níže uvedená data byla poskytnuta CZVV, Sekcí evaluačních 

nástrojů (SEN).  

V následující kapitole budou porovnány výsledky PP žáků maturujících z anglického 

jazyka v jarních termínech od roku 2014 do roku 2017, a to jak výsledky žáků SOŠ, které 

budou předmětem zkoumání a analýz v empirické části práce, tak i výsledky napříč celou 

populací maturantů, které budou uvedeny pro srovnání. Je důležité si uvědomit, že počet žáků 

přihlášených ke státní maturitě z anglického jazyka jako ke druhé povinné zkoušce v rámci 

SMZ stále vzrůstá, a to především na úkor matematiky
143

, ale i na úkor dalších cizích jazyků, 

jak je patrné z tabulky 7 a grafu na Obr. 11.  Zatímco z necelých 80 000 maturantů v roce 

2014 skládalo maturitní zkoušku z matematiky téměř 29 000 maturantů (36%) a z angličtiny 

přes 44000 maturantů (55,3%), v roce 2017 z celkového počtu maturujících žáků středních 

škol (téměř 70 000) maturovalo v jarním termínu z matematiky pouze necelých 18 000 žáků 

(25,7 %) a z angličtiny přes 48 000 studentů (69,3 %).  
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 Neúspěšnost státní maturity z matematiky činila v roce 2013 cca 22% oproti cca 8% u cizích jazyků. 

Důvodem byla podle ředitele Cermatu J. Zíky skutečnost, že si matematiku volili i žáci takových oborů, které 

nemají v rozvrhu dostatečný počet hodin matematiky. Vedla je k tomu snaha zvolit si zkoušku, která má jen 

jednu část (DT), místo zkoušky z cizího jazyka, která má části 3 (DT, PP, ÚZ). 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1069465-sef-cermatu-maturita-z-matematiky-neni-tezka-ucni-ale-

musi-volit-peclive 
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Tab. 7: Počty žáků přihlášených ke druhé povinné zkoušce v rámci SMZ
144

 

Nárůst podílu maturantů z anglického jazyka z celkového počtu žáků, kteří si jako 

povinnou zkoušku zvolili cizí jazyk, ukazuje Obr. 11. Počty maturantů z málo zastoupených 

jazyků (španělština a francouzština) jsou řádově menší a na celkovém podílu se prakticky 

neprojeví, počet středoškoláků maturujících z německého jazyka však dramaticky klesá 

z 5000 v roce 2014 na pouhé 2 000 v roce 2017. 

 

Obr. 11: Podíl volby jednotlivých cizích jazyků v rámci SMZ
145

 

                                                           
144

Zdroj: CZVV. Pro druhou povinnou zkoušku mohou studenti volit mezi matematikou a cizím jazykem. 

Tabulka uvádí počty všech přihlášených studentů, tedy i těch, kteří neukončí úspěšně 4. ročník a k maturitě 

v řádném termínu nejsou připuštěni. (Vysvětlivky k tabulce: Ma – matematika, AJ – anglický jazyk, NJ – 

německý jazyk, RJ – ruský jazyk, FJ – francouzský jazyk, ŠJ – španělský jazyk, MZ2013j – státní maturitní 

zkouška 2013, jarní (řádný) termín. 
145
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Vzrůstající podíl žáků konajících MZ z AJ, především podíl žáků SOU, kteří se z obavy 

před obtížností matematiky rozhodli pro zkoušku z angličtiny, má vliv i na jejich celkovou 

úspěšnost. Podíl neúspěšně vykonaných SMZ z AJ meziročně vzrůstá, jak ukazuje graf na 

Obr. 12, zobrazující počet všech maturantů z angličtiny, kteří neuspěli v maturitní zkoušce a 

jejích částech. 

 
Obr. 12: Podíl neúspěšných maturantů z AJ z celkového počtu konajících (%)

146
 

 

Z grafu na obrázku 12 je patrné, že k dramatickému nárůstu neúspěšnosti došlo po roce 

2013, poté, co se žáci ze škol s nízkou úspěšností v MZ z matematiky začali přihlašovat právě 

ke zkoušce z angličtiny. V rámci celé komplexní zkoušky došlo k nárůstu neúspěšnosti o 3% 

(z 6,3% v roce 2013 na 9,5% v roce 2014).  Podíl žáků, kteří nesplnili didaktický test, vzrostl 

z 2,4% v roce 2013 na 4,5%  v roce 2014, od roku 2015 se pohybuje těsně kolem hranice 6%. 

U písemné práce došlo ke skokovému nárůstu neúspěšnosti z cca 2% na cca 4%, na této 

hranici setrvává až do roku 2017 s výjimkou poklesu v roce 2015. Pokles podílu neúspěšných 

žáků v písemné práci z roku 2015 je dán odlišným typem zadání, které bylo pro žáky snadněji 

splnitelné především v oblasti mluvnických prostředků, jak bude diskutováno ve výzkumné 

části práce. Neúspěšnost zůstává prakticky konstantní v rámci ústní zkoušky, jejíž hodnocení 

je v kompetenci jednotlivých škol, je prováděno přímo vyučujícími a je nejvíce zatíženo 

subjektivními vlivy (viz kapitola 3.2.2, Obr. 5).  

Úspěšní jsou všichni žáci, kteří dosáhnou požadované hranice úspěšnosti 44%, tato 

hranice však, jak si všichni uvědomují, ne zcela koresponduje s dosažením jazykové úrovně 
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B1. Úspěšnost žáků v jednotlivých oddílech písemné práce bude diskutována v empirické 

části. 

Jak už bylo řečeno v kapitole 3.2.3, úroveň B1 ověřovaná v rámci SMZ nejvíce 

odpovídá úrovni dosažené absolventy SOŠ, proto se při analýzách budeme zabývat právě 

výsledky žáků SOŠ. Jejich podíl tvoří zhruba polovinu z celkového počtu přihlášených 

studentů, jak ukazuje tabulka 8 a graf na Obr. 13.  

  Počet všech žáků konajících PP Počet žáků SOŠ konajících PP 

MZ2014j 39 126 19 443 

MZ2015j 41 275 20 808 

MZ2016j 41 495 21 116 

MZ2017j 42 631 21 834 

Tab. 8: Počty žáků konajících MZ v jarním (řádném) termínu 2014-2017
147

 

 

 

Obr. 13: Počet všech žáků a žáků SOŠ konajících MZ v jarním (řádném) termínu 2014-

2017
148

 

 

V práci se zabýváme pouze výsledky jarního (řádného) termínu, kdy maturují všichni 

žáci, kteří úspěšně ukončili závěrečný ročník středoškolského studia. Výsledky podzimního 

(opravného) termínu do analýz nejsou zahrnuty, zpravidla jde o studenty opakující zkoušku, 
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 Zdroj: CZVV, sekce SEN 
148
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kteří nedosahují požadované jazykové úrovně a jejichž neúspěšnost je vyšší.
149

 Výzkum je 

zaměřen především na výsledky písemné práce, na bodové hodnocení jednotlivých oddílů 

podle výše zmíněných kritérií, je uvedeno i porovnání s výsledky didaktického testu. 

  

                                                           
149

 Např. v podzimním (opravném) termínu 2017 z celkového počtu 3789 maturantů konajících PP z angličtiny 

bylo 1188 neúspěšných, to je 31,35%. (zdroj: CZVV, SEN) 
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4. Výuka psaní s využitím kritérií  

 Přestože jsou čeští středoškolští učitelé s jednotlivými kritérii a jejich výkladem 

průběžně seznamováni, věnuje se dosud jen malá pozornost didaktickým metodám, kterými 

lze požadované dovednosti u studentů rozvíjet, a v neposlední řadě jazykovému vzdělávání 

samotných učitelů. Nevyhnutelné zvýšení metodické i jazykové podpory učitelů pozitivně 

ovlivní úroveň výuky jazyků na všech typech škol. V této oblasti by měla přispět i 

předkládaná disertační práce, jejíchž jedním z cílů je vytipování nejvhodnějších didaktických 

metod a postupů pro výuku produktivní dovedností psaní. 

Jednotlivé přístupy k psaní a jeho nácviku se liší podle toho, co je cílem výuky. Výuka 

orientovaná pouze na produkt se zaměřuje především na formální náležitosti textu, menší 

důraz je kladen na to, jak vhodně oslovuje čtenáře a plní komunikační cíl. Výuka se tedy 

zaměřuje především na gramatiku, analýzu chyb a přepracování problematických pasáží či 

propojení vět (KERN 2000: 181).  

Výše jsme ukázali, že požadavky na PP v rámci SMZ vedou ke komplexnímu pojetí 

celého procesu psaní. Výuka zaměřená na oblasti, které jsou definovány jednotlivými kritérii 

hodnocení písemné práce v rámci SMZ, by měla připravit žáka na úspěšné zvládnutí všech 

požadavků na tuto část zkoušky. Žák by měl být schopen napsat text, který plní komunikační 

cíl, je napsán ve správném stylu, je však současně lineární a přiměřeně jazykově správný. 

Maturant by tedy zvládnout všechny dílčí dovednosti, na které lze dovednost psaní rozdělit 

(PINCAS, 1982). 

Šíře a správnost použitých jazykových prostředků (SZ i MP) přímo souvisí s dosaženou 

jazykovou úrovní žáků. Tyto dovednosti jsou součástí běžné výuky a zpravidla není možné 

jejich úroveň zvýšit přímou přípravou zaměřenou na psaní maturitní práce. Dovednost 

správně pracovat s formálními náležitostmi odpovídajícími určitému typu textu, organizovat 

myšlenky a účelně propojit text pomocí vhodných spojek je však možné cílenou přípravou 

zvýšit, proto se v následujících částech budeme věnovat především oddílům I a II hodnotících 

kritérií, to je splnění zadání a organizaci textu, jeho linearitě a kohezi, popsaným v kapitole 

3.4. U ostatních dovedností budou jen zmíněny metody cíleně zaměřené na přípravu 

k maturitní PP. 
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4.1 Splnění komunikačního cíle 

Jasné a srozumitelné sdělení komunikačního cíle je klíčovým požadavkem na písemnou 

práci v rámci SMZ. Smysluplná výuka psaní tedy musí být relevantní a nesmí se omezit na 

umělé nerealistické školní kompozice typické pro tradiční výuku (PINCAS, 1982), funkční 

psaní má plnit běžné komunikační cíle uplatňované v každodenním životě. Přestože psaní 

není možné bez znalosti gramatiky a slovní zásoby, k výuce psaní by se mělo přistupovat jako 

k samostatné části jazykové výuky s vlastními cíli a technikami, která je zaměřena především 

na rozvoj komunikativní kompetence.  

Přesná formulace bodů zadání při zpracování SMZ, o které jsme se zmínili v kapitole 

3.5.3, eliminuje nutnost nacvičovat se žáky aktivity pro reálné psaní zásadní, to je 

shromáždění myšlenek, jejich zápis a organizaci (např. WHITE, 1987). V rámci maturitní 

práce není prostor ani pro psaní konceptu a jeho úpravu, první koncept se po editaci
150

 stává 

finálním textem.  

WHITE (1991: 137) upozorňuje na nutnost vycházet při psaní z kontextu – uvědomit si 

účel psaní, příjemce textu a požadovanou formu.  Maturanti se tedy musí naučit dodržet 

danou komunikační situaci a věnovat se v náležitém rozsahu všem bodům zadání. Pokud se 

bod zadání skládá z více částí, pro jeho správné rozpracování je třeba rozpracovat každou jeho 

část.
151

 

 

4.2 Linearita textu 

Pro porozumění psanému textu nestačí znát pouze význam jednotlivých slov a vět, je 

třeba vědět také to, jak spolu věty vzájemně souvisí. (NUNAN 2007: 129) Toto uvědomění si 

souvislostí využije student následně při psaní. Z výzkumů je zřejmé, že koherence a 

organizace mohou ovlivnit srozumitelnost (IRWIN, 1991). Vztah mezi pochopením významu 

čteného textu a správným propojením psaného textu je proto v rámci výzkumné části 

předkládané práce podroben kvantitativnímu šetření. 

                                                           
150

 Editace napsaného textu je velkým problémem i pro studenty gymnázií, u kterých editace spočívá především 

v úpravě počtu slov a opravě mluvnických chyb (vlastní pedagogická zkušenost autorky). 
151

 Např. u zadání pro 2. část PP z podzimu 2014 je jedním z bodů zadání „uvedete, co se vám na oslavě líbilo a 

proč“, tento BZ je zmíněn, pokud žák uvede, co se mu líbilo, vhodně rozpracován je teprve tehdy, když je 

uvedeno i zdůvodnění. 
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Další výzkumy ukazují, že při psaní používají starší studenti lokální propojení ve větší 

míře, než je tomu u mladších studentů (MCCUTCHEN, 1982). Použití prostředků textové 

návaznosti je tedy dovednost, kterou je možné se naučit. Výuka PTN
152

 může zlepšit nejen 

dovednost psaní, ale i čtení (IRWIN, 1991), měla by však probíhat v rámci smysluplných 

situací pro obě řečové dovednosti. Tyto situace lze snadno navodit v rámci integračních 

postupů, kdy studenti čtou své napsané texty ostatním studentům, a sami tak poznávají, že 

může dojít k neporozumění především u odkazování pomocí zájmen
153

 nebo u návaznosti 

jednotlivých sekvencí děje.  Čtení také pomůže studentům uvědomit si význam výběru 

lexikálních a strukturních prostředků, rozpoznat klíčové znaky, které umožní čtenáři pochopit, 

zda je z textu jasný autorův záměr, postoj a názor. Takové rysy pak hledají i ve svém vlastním 

písemném projevu (KERN 2000: 204). 

Při nácviku psaní se vychází z analýzy textu, z pochopení základních principů jeho 

výstavby. Text dosahuje své správné funkce na základě několika různých předpokladů – 

lexikální koheze (jak dalece jsou vzájemně provázány části textu z hlediska slovní zásoby), 

gramatická koheze (soudržnost textu za hranicí vět z hlediska gramatiky) a informační 

struktura (uspořádání a prezentace informací v rámci textu. CARTER (1997) uvádí i vzorové 

texty a úlohy na procvičení jednotlivých typů koheze.  

V písemných pracích maturujících žáků je možno setkat se se dvěma extrémy, které 

reprezentují běžné chyby v propojení. Je to jednak používání krátkých jednoduchých vět bez 

jakéhokoli propojení, na druhé straně pak práce s příliš dlouhými „nekonečnými větami“ a 

časté nadužívání and, but, or, so, and so (POTTER 1981: 32). 

Nácvik správného použití kohezních prostředků vychází podle WHITA a ARNDTA 

(1991) z jejich analýzy v textu, tedy ze čtení. Tito autoři doporučují provést nejprve 

podrobnou analýzu kohezních prostředků ve vhodném textu, pak nechat žáky doplnit 

vynechané kohezní prostředky do jiného textu a porovnat jejich návrhy s originální verzí. 

Užitečná je i práce s vlastním textem studentů, který se po rozstříhání snaží studenti 

organizovat a vhodně propojit. Výsledek je opět porovnáván s originálem.  

                                                           
152

 O prostředcích textové návaznosti (PTN) pojednává podrobněji kapitola 3.4.2. 
153

 (WILLIS, QUINN 1983:.95), rozebírají především problematiku dvojznačných a nejednoznačných odkazů 

(Mr. Hoxiwe and Mr. Grimes are about to split up their partnership. He claims he cheated him by juggling their 

books.), která je v maturitních pracích velmi častá. 
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Revize napsaného textu, která pro většinu studentů představuje pouze kontrolu 

gramatiky a pravopisu, by měla vždy zahrnovat také kontrolu struktury textu a jeho propojení. 

V rámci nácviku je třeba žákům ukázat, jak napsaný text správně upravit, a naučit je napsaný 

text opětovně číst (KERN 2000: 201) 

 

4.3 Slovní zásoba (SZ) 

Žák na úrovni B1 má dostatečnou slovní zásobu k tomu, aby se vyjadřoval do určité 

míry i s pomocí opisných prostředků v rámci témat týkajících se každodenního života (rodina, 

koníčky, zájmy, práce, cestování, aktuální události). Šíře jazykových prostředků na úrovni B1 

je však limitovaná, to je také jedním z důvodů k tomu, že zadání obou částí PP v rámci SMZ 

je uvedeno v českém jazyce, aby studenti nerecyklovali SZ ze zadání.  

Pokud má žák na úrovni B1 vyjadřovat složitější myšlenky nebo má psát o neznámých 

tématech a situacích, mohou se objevit závažné nedostatky, malá slovní zásoba tak může být 

na nižších úrovních limitujícím faktorem pro psaní. Je proto vhodné učit studenty co nejdříve 

správně pracovat se slovníkem (PINCAS, 1982). Se slovníkem pracují í žáci při písemné práci 

v rámci SMZ, během testování je povoleno používat slovníky, které neobsahují přílohu 

věnovanou písemnému projevu.
154

 Správné použití slovníku umožní studentům psát texty i na 

témata, která nejsou zahrnuta v obecném jazykovém kurzu učebnice používané ve výuce. 

Je smutnou skutečností, že práce se slovníkem není pro studenty snadná, nalezená slova 

nejsou často použita ve správném kontextu, případně jsou použita slova zcela nevhodná.
155

 

V rámci empirické části proto budeme zjišťovat, jak dalece čeští středoškolští učitelé 

maturanty práci se slovníkem při výuce využívají. 

V písemných pracích českých maturantů se často objevuje i záměna slovních druhů, ať 

už v důsledku nevhodné práce se slovníkem, či nesprávného použití afixů. Předmaturitní 

příprava na písemnou práci by proto měla zahrnout i základní prvky slovotvorby. 

Nevhodně použité slovo brání porozumění, a pokud není z kontextu zřejmé, jaké slovo 

chtěl autor použít, je narušeno i sdělení komunikačního záměru. Penalizace se tak může 

                                                           
154

 Katalog požadavků (2008) 
155

 Např. CHRISTIANSON (1997) ve svém výzkumu výsledků 51 studentů ukázal, že 42% slov, které tito 

studenti našli ve slovníku, bylo použito do určité míry nesprávně.  
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projevit hned v několika oddílech: IIIA (GCH
156

 v SZ), IIIB (v rozsahu SZ může chybět slovo 

pro jasné sdělení komunikačního záměru), IIA (GCH v SZ naruší linearitu sdělení), IB (GCH 

v SZ naruší rozpracování bodů zadání), případně i IA (může být narušeno sdělení KC).
157

 

 

4.4 Mluvnické prostředky 

V oblasti gramatiky má podle RVP absolvent středoškolského vzdělání zakončeného 

maturitní zkouškou v rámci písemné práce zvládnout především správné a vhodné použití 

jmenných a verbálních frází, vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti, rozvité věty 

vedlejší, složitá souvětí, či valenci.  

Určitému typu textu odpovídá gramatická struktura typická pro daný žánr, každému 

žánru by tedy měla odpovídat volba správné gramatické struktury (WIDDOWSON, 1978). 

Existují i modely jazykových struktur pro jednotlivé typy textů, jejich potenciální nebezpečí 

je však v tom, že se mohou stát jakousi „kuchařkou“ vzorců (KERN 2000: 199).
 158

  

Funkční gramatika je velmi úzce spojena se sémantikou, vyjádření významu není 

funkční bez správně zvolené gramatiky (HALLIDAY, 1991). Výuka gramatiky by tedy měla 

vycházet z toho, jakým způsobem je jazyk používán. 

Při přípravě žáků k maturitě je třeba zaměřit se také na schopnost uvědomit si 

nejčastější chyby, nalézt je v napsaném textu a při kontrole je odstranit. Mezi časté nedostatky 

českých maturantů patří použití agramatických vět bez podmětu či přísudku. Tyto fragmenty 

mohou být srozumitelné, sice nevhodné pro psaní, ale přejaté z mluvené řeči (POTTER 1981: 

32), častější je však případ, kdy jde o nesprávné fragmenty narušující srozumitelnost sdělení. 

Kontrola větné stavby by proto měla patřit k základním návykům, které by měl student 

v rámci předmaturitní přípravy získat. V rámci kontroly svých napsaných textů by žáci měli 

být schopni odhalit i další běžné chyby, např. nesprávnou shodu podmětu s přísudkem 

(WILLIS, QUINN 1983: 49) či chyby ve slovosledu. 

                                                           
156

 O globálních chybách (GCH) ve slovní zásobě (SZ) podrobně v kapitole 3.4.3. 
157

 Např. zadání PP v jarním termínu MZ v roce 13 se týkalo letní brigády v zahraničí, mnozí žáci použili jako 

překlad klíčového slova nesprávně „brigade“.  
158

 (KERN 2000:.208 – 212) uvádí příklady různých postupů pro využití gramatických struktur vhodných 

propřeformulování textu v různých chronologických sledech, či z různých úhlů pohledu a specifické dovednosti, 

které žák jejich používáním získá. 
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Častým zdrojem chyb je také negativní transfer – interference mezi cílovým a 

mateřským jazykem (LITTLEWOOD 1991: 17, BROWN 2000: 68).
159

  

Práce s chybou je při výuce velmi důležitá, popisuje ji také Společný evropský 

referenční rámec pro jazyky (SERR, 2002). Je třeba rozlišovat mezi chybou (mistake), které 

se může dopustit i rodilý mluvčí, pokud nevěnuje práci dostatečnou pozornost, a systémovou 

chybou (error), která demonstruje současnou úroveň jazykové kompetence (MORROW, 

2004). Běžné chyby je možno opravit vlastní korekcí, kdežto systémová chyba je zřetelná 

odchylka od jazyka rodilého mluvčího, která nemůže být opravena vlastní korekcí a která 

odhaluje úroveň dosažené kompetence v cílovém jazyce (BROWN, 2000). Jedním z cílů 

výuky by tedy měla být i příprava žáka na to, aby dokázal přizpůsobit sdělení svým řečovým 

dovednostem, a vyhnul se tak systémovým chybám při snaze o vytvoření textu převyšujícího 

jeho úroveň. 

 

4.5 Zpětná vazba při nácviku psaní  

Hodnocení psaní při jeho nácviku je cenným zdrojem informací o efektivitě výuky a 

učení se, stejně tak, jako tomu je u ostatních jazykových testů. „Nejlepší způsob, jak hodnotit 

psaní, je nechat studenty psát.“ (HUGHES 1989: 75) Tento proces pomáhá odhalit slabé a 

silné stránky studentů, zhodnotit jejich pokroky a úspěchy.  

Student by se měl naučit každý napsaný text revidovat a posoudit z hlediska 

potencionálního čtenáře, měl by se zaměřit především na jasné a srozumitelné sdělení 

komunikačního záměru a ne pouze na chyby v gramatice a pravopisu.  

Při opravě chyb na základě zpětné vazby je tedy vhodné soustředit se na chyby globální, 

to je takové, které ovlivňují porozumění textu. Obecně globální chyby zahrnují špatnou 

organizaci textu, vynechání požadované informace, nevhodné či nedostatečné použití 

prostředků textové návaznosti, porušení shody v mluvnických časech napříč textem, nejasné 

odkazování (včetně vztažných zájmen) a špatnou organizaci vět a odstavců (WHITE, 1987). 

Učitelé by se měli při opravování zaměřit především na takové chyby, které mohou působit 

                                                           
159

 Brown upozorňuje i na skutečnost, že interference s mateřským jazykem nemusí být jen zdrojem chyb, ale 

může sloužit i k překlenutí mezer tam, kde generalizace v rámci druhého jazyka nestačí, a tím usnadnit 

jazykovou výuku.  
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problém čtenáři (COHEN, 1994), chyby by měli v textu pouze označit a ponechat na žákovi, 

aby se pokusil s chybou pracovat a opravit ji (WHITE, 1987)
160

.  

Pro hodnocení PP v rámci nácviku je vhodné využít formativního hodnocení, které 

nesrovnává studenty mezi sebou, ale zaměřuje se na dosahování učebních cílů u každého z 

nich. Důležitá je pravidelná zpětná vazba, která poskytuje studentům informace o tom, co se 

jim podařilo, na co je třeba zaměřit se v budoucnu a jak konkrétně je třeba postupovat. 

K tomu účelu lze vytvořit seznam problematických jevů, které se v pracích studentů objevují 

nejčastěji, a využít k tomu příklady z vlastních textů studentů, jak doporučují (WHITE a 

ARNDT 1991: 174). K těmto oblastem je pak možné se opakovaně vracet.  

Výukové cíle v oblasti psaní jsou jednoznačně dány RVP, studenti by si těchto cílů měli 

být vědomi a při správném vedení by se měli stát spoluzodpovědnými za své vlastní učení. 

Důraz je kladen na komunikaci nejen mezi žákem a učitelem, ale i mezi žáky navzájem. 

Existují metody a techniky, které vzájemné hodnocení žáků podporují, například vzájemná 

kontrola písemných prací buď ve dvojicích, nebo ve skupinách. 

Velký význam pro hodnocení má podle mnohých autorů (např. (WHITE a ARNDT, 

1991) sebehodnocení, při kterém žáci sami označí oblasti, ve kterých jsou si nejistí a 

potřebovali by pomoc. Tímto způsobem může učitel zjistit, co je pro studenty opravdu 

důležité a jak poskytnout efektivní zpětnou vazbu. Ta nemůže být obecná, ale musí být cílena 

právě na problematické oblasti. Jak už bylo řečeno, je důležité zaměřit se především na takové 

chyby, které naruší porozumění. Není vhodné nutit žáky opravovat příliš mnoho položek, ti 

totiž nezvládnou soustředit se na velké množství problémů naráz. Je proto žádoucí si při 

opravě stanovit priority. (White a Arndt 1991: 172) doporučují soustředit se na chyby, které 

mají vliv na splnění komunikačního záměru, a na chyby s největší četností výskytu. Orientace 

pouze na určitý typ chyb při opravě sníží i časovou náročnost pro učitele, v rámci nácviku 

psaní postačí hodnotit pouze vybrané oddíly.    

  

                                                           
160

 White doporučuje i přepsání části studentova textu a porovnání přepsané verze s originálem, tato metoda však 

vzhledem k počtu studentů připravovaných k SMZ není v podmínkách českého středního školství realizovatelná. 
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5. Výzkum metod výuky psaní v souvislosti s hodnocením a 

výsledky SMZ z anglického jazyka 

Poznatky uvedené v první části práce, která je věnována teorii psaní, jeho hodnocení a 

výuce, slouží jako východisko pro vlastní výzkum. V této části se na základě analýzy 

výsledků hodnocení písemné práce v rámci SMZ z anglického jazyka zaměříme především na 

odkrytí vztahů mezi jednotlivými kritérii hodnocení PP a jejich vazbu na receptivní řečové 

dovednosti ověřované didaktickým testem. Pozornost bude věnována také zjištění vlivu SMZ 

na výuku psaní na středních školách a vytipování účinných metod výuky psaní, vedoucích 

k rozvoji dovedností testovaných SMZ. Jde především o kvantitativně orientovaný 

pedagogický výzkum, tomu odpovídají i zvolené metody. 

 

5.1 Výzkumný problém  

Výzkumným problémem je kompetence psaní v anglickém jazyce ověřovaná písemnou 

prací v rámci SMZ z AJ. Výzkum je zaměřen nejen na úroveň dovedností osvojených 

maturujícími žáky, ale také na výuku psaní v anglickém jazyce na středních školách v České 

republice. Vychází z  teoretických poznatků uvedených v první části práce doplněných o 

přímé empirické sledování pedagogické reality. Všechny výstupy jsou vztaženy pouze 

k úrovni B1 podle SERR, která je pro SMZ stanovena, přestože se skutečná úroveň 

jazykových dovedností maturantů na jednotlivých typech škol významně liší
161

.  

 Jedním ze závažných cílů výzkumu je určit, které dovednosti nezbytné pro splnění 

dílčích kritérií hodnocení písemné práce jsou pro žáky nejobtížnější, a navrhnout vhodná 

doporučení pro pedagogickou praxi. K tomuto účelu bylo možno využít data z hodnocení 

reálných maturitních zkoušek poskytnutá Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(CZVV
162

).  

Důležitým cílem výzkumu je také ověřit souvislosti mezi dovednostmi uplatněnými 

v písemné maturitní práci a analogickými dovednostmi využívanými při čtení s porozuměním 

v rámci didaktického testu. Hlavním účelem je posoudit možnost využít případné souvislosti 

                                                           
161

 Viz kapitola 3.2.3 
162

 Pro CZVV je dosud všeobecně používaná značka Cermat (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). 
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při výuce, především pro nácvik dovednosti psaní pomocí časově méně náročného nácviku 

dovednosti čtení s porozuměním.  

Nezanedbatelným cílem je i zjištění postoje učitelů středních škol k výuce psaní a 

faktorů, které výuku psaní ovlivňují. 

 

5.2 Výzkumné otázky 

Na základě cíle výzkumu byly stanoveny následující výzkumné otázky a podotázky: 

 Jak souvisí úspěšnost žáků v písemné práci (PP) a v didaktickém testu (DT)? 

- VO1: Jaký je vztah mezi celkovou úspěšností v PP a úspěšností v DT? 

- VO2: Jaký je vztah mezi úspěšností žáků v PP a v jednotlivých částech DT?  

- VO3: Existuje vztah mezi hodnocením vybraných kritérií pro PP a výsledky 

analogických úloh v DT v subtestu čtení? 

- VO4: Jaký je vztah mezi porozuměním komunikačnímu záměru a jeho sdělením?  

- VO5: Která z kritérií hodnocení PP jsou největším problémem pro neúspěšné žáky? 

  Jaký vliv má výuka psaní na středních školách na úspěšnost při psaní PP v rámci SMZ? 

- VO6: Jaký vliv má cíleně zaměřená příprava na celkové výsledky písemného 

projevu maturantů? 

- VO7: Může cíleně zaměřená příprava zvýšit úspěšnost ve splnění kritéria IA 

hodnotícího mj. typ textu? 

- V08: Může cíleně zaměřená příprava zvýšit úspěšnost ve splnění kritéria IIA 

hodnotícího především linearitu a souvislost textu? 

- VO9: Může cíleně zaměřená příprava zvýšit úspěšnost ve splnění kritéria IIB 

hodnotícího především propojení textu s využitím prostředků textové návaznosti? 

 Jak přistupují učitelé k výuce dovednosti psaní? 

- VO10: Jaká je vstupní úroveň žáků nastupujících na střední školy? 

- VO11: Jaký je přístup učitelů k výuce psaní? 

- VO12: Jak ovlivnilo zavedení státní maturity přístup k výuce psaní na středních 

školách? 

- VO13: Jakou pozornost při výuce psaní věnují učitelé linearitě a kohezi textu? 

- VO14: Jak využívají učitelé čtení textů pro nácvik psaní? 

- VO15: Jak využívají učitelé psaní nanečisto při nácviku psaní? 

- VO16: Do jaké míry se žáci při výuce psaní učí pracovat s tištěnými slovníky? 
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- VO17: Co považují učitelé za největší problém při výuce psaní? 

- VO18: Do jaké míry využívají učitelé možnost nácviku psaní v rámci domácích 

úkolů? 

Výzkumné otázky jsou řazeny do tří skupin odpovídajících třem navazujícím částem vlastního 

výzkumu. 

 

 5.3 Hypotézy 

Výzkumný problém byl zpřesněn formulací následujících hypotéz, jejichž platnost má 

výzkum ověřit: 

H1: Výsledky DT a PP vzájemně souvisí. 

H2: Existuje vysoká závislost mezi výsledky dosaženými v PP a v  subtestu čtení 

s porozuměním v rámci DT. 

H3: Existuje vysoká míra korelace mezi výsledky úloh v DT v subtestu čtení, které jsou 

zaměřeny na postižení hlavní myšlenky, a výsledky dosaženými v odpovídajících 

kritériích písemné práce. 

H4: Cílená příprava zaměřená na psaní v rámci SMZ vede ke zlepšení výsledků. 

H5: Bodové hodnocení kritéria zahrnujícího charakteristiku textu lze zlepšit v důsledku cíleně 

zaměřené přípravy. 

H6: Bodové skóre oddílu hodnotícího použití prostředků textové návaznosti (PTN) v textu se 

zlepší v důsledku cíleně zaměřené přípravy. 

H7: Úroveň řečových dovedností všech žáků nastupujících na střední školy dosahuje úrovně 

A2 podle SERR. 

H8: Ověřování písemného projevu v rámci SMZ vede ke zvýšení pozornosti věnované výuce 

psaní na středních školách. 

H9: V rámci výuky psaní se žáci učí propojovat text pomocí prostředků textové návaznosti. 

H10: Pro nácvik psaní učitelé nevyužívají čtení textů. 

H11: Při nácviku psaní studenti nepíšou koncepty. 
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6. Design výzkumu 

Realizací státní maturitní zkoušky jsou každoročně získávány velké soubory 

konzistentních dat kvantifikujících řečové dovednosti absolventů středních škol. Závěry 

získané analýzou těchto dat však dosud většinou nejsou uplatňovány pro poskytnutí zpětné 

vazby a pro zefektivnění používaných výukových metod. Výzkum je proto zaměřen 

především na analýzy těchto dat a posouzení výsledků z hlediska možnosti jejich aplikace v 

pedagogické praxi. Je rozdělen do tří základních částí, první část se týká analýz výsledků 

získaných z realizovaných SMZ, druhá pedagogického experimentu, který řeší příslušné 

výzkumné otázky v experimentálním měřítku, a třetí zjišťování postojů a potřeb učitelů 

angličtiny na středních školách. 

 

6.1 Použité metody 

Výzkum je realizován především s využitím kvantitativních metod. Pro výzkum 

v oblasti souvislostí mezi jednotlivými kritérii bylo použito statistické zpracování velkého 

souboru dat, jejich analýza a korelace mezi zkoumanými prvky. Pro analýzy v této části práce 

nebyl prováděn vlastní sběr dat, byla využita data pořízená při hodnocení písemné maturitní 

práce v rámci SMZ, která pro účely výzkumu poskytlo CZVV. 

Analýza souboru dat získaných z výsledků reálných maturitních zkoušek byla doplněna 

pedagogickým experimentem v malém měřítku. Jeho účelem bylo na stejné skupině žáků 

ověřit, které oddíly hodnotících kritérií při posuzování maturitní PP budou ovlivněny cílenou 

přípravou zaměřenou na jejich splnění.  

Výzkum postojů a názorů učitelů byl proveden na základě dotazníkového šetření a 

následného statistického zpracování získaných údajů. Toto šetření bylo doplněno vlastním 

empirickým sledováním pedagogické skutečnosti.   

Jde o výzkum aplikovaný, jehož výsledky by měly podpořit zavedení nových metod do 

výuky anglického jazyka na českých středních školách. Výhodou autorky práce při provádění 

výzkumu je její přímé působení ve výuce maturantů, v metodické přípravě učitelů i 

v hodnocení maturitních písemných prací ve funkci vedoucí hodnocení předmětu (VHP), a 

tím i bezprostřední znalost zkoumané problematiky i prostředí.    
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6.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří především žáci maturitních ročníků středních škol České 

republiky konající maturitní zkoušku z anglického jazyka a jejich učitelé angličtiny. 

Angličtinu si jako druhý předmět společné části státní maturitní zkoušky volí dvoutřetinová 

většina studentů,
163

  výsledky státní maturitní zkoušky proto poskytují dostatečnou informaci 

o řečových dovednostech celé populace maturantů v České republice. Jak již bylo uvedeno, 

vlastní výzkum byl rozdělen do tří částí, z nichž každá pracovala s odlišným výzkumným 

souborem.  

 

6.2.1 Výzkumný soubor pro analýzy dat 

Původním záměrem bylo zpracovat údaje z hodnocení všech žáků maturujících ve 

sledovaných letech, na základě výsledků prvních analýz však bylo využito pouze výsledků 

žáků SOŠ. Důvodem je skutečnost, že přestože deklarovaná výstupní úroveň maturantů pro 

všechny řečové dovednosti v rámci maturitní zkoušky je B1, skutečná úroveň jednotlivých 

maturantů se liší. Někteří žáci, především absolventi učebních oborů s maturitou, požadované 

úrovně nedosahují, jiní, především žáci víceletých gymnázií, požadovanou úroveň vysoce 

překračují. Nepoměr mezi výsledky MZ žáků různých typů škol diskutovaný v kapitole 3.2.3 

je patrný i v letech 2014–2016 relevantních pro předkládané analýzy, jak je zřejmé z grafů 1 

až 4. 

Graf 1: Výsledky DT 2014 podle oborů    Graf 2: Výsledky PP 2014 podle oborů 
        Osa x: Výsledky DT (body) – max. 63 b.       Osa x: Výsledky PP (body) – max. 36 b. 

        Osa y: Podíl žáků (%)       Osy y: Podíl žáků (%) 
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 V jarním termínu 2016 si z celkového počtu 70 345 maturantů zvolilo angličtinu jako druhou povinnou 

zkoušku 47 093 studentů, v jarním termínu 2017 z celkového počtu 69 448 maturovalo z angličtiny 48 128 

studentů, tedy více než dvě třetiny. Pro srovnání uvádíme počty studentů přihlášených v roce 2017 ke zkoušce 

z německého (2103), ruského (1066), španělského (153) a francouzského (122) jazyka. (zdroj: CZVV) 
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Graf 3: Výsledky DT 2016 podle oborů                 Graf 4: Výsledky PP 2016 podle oborů                        
      Osa x: Výsledky DT (body) - max. 95b

164
.    Osa x: Výsledky PP (body) – max. 36b. 

     Osa y: Podíl žáků (%)    Osy y: Podíl žáků (%) 

 

Zatímco pro SOŠ graf rozdělení počtu žáků dosahujících určitého bodového hodnocení 

zobrazuje vrchol křivky Gaussova normálního rozdělení, jak ukazuje graf 5, u analogického 

rozdělení pro všechny maturanty je zobrazena jen vzestupná část křivky, jak je patrno z grafu 

graf 6.  

 

 

Graf 5: Rozdělení žáků SOŠ podle počtu bodů dosažených v PP 
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 V roce došlo ke změně bodového hodnocení DT – viz. kapitola 7.1 
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Graf 6: Rozdělení všech žáků podle počtu bodů dosažených v PP 

Pro získání homogenního souboru pro analýzy jsme se proto v rámci výzkumu zaměřili na 

žáky SOŠ, relevantnost tohoto výběru zřetelně ukazuje porovnání obou grafů. Výstupní 

úroveň maturantů ze SOŠ se v souladu s RVP i podle výsledků dosažených v rámci SMZ
165

 

nejvíce blíží zkoumané úrovni B1. Účelem tohoto přístupu je zvýšit validitu výzkumu, který 

tak nebude zkreslen nadúrovňovými resp. podúrovňovými výsledky studentů gymnázií resp. 

středních odborných učilišť, a nebude tak snížena výpovědní hodnota závěrů. Maturanti ze 

středních odborných škol tvoří téměř polovinu z celkového počtu žáků skládajících SMZ 

z anglického jazyka, jak bylo ukázáno v kapitole 3.6. V rámci výzkumu se uplatnil celý 

základní soubor, výběr vzorku byl v tomto případě exhaustní.   

Počty maturantů v letech 2014–2017, se kterými výzkum pracuje, uvádí tabulka 9. V tabulce 

jsou pro porovnání uvedeny i počty všech maturantů v daných letech. 

Termín Počet žáků celkem Počet žáků SOŠ 

2014 jaro 39 126 19 443 

2015 jaro 41 275 20 808 

2016 jaro 41495 21 116 

2017 jaro 42 631 21 843 

Tab. 9: Počty žáků konajících PP v rámci SMZ v řádném termínu v letech 2014–2017 
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6.2.2 Výzkumný soubor pro pedagogický experiment 

Pro realizaci pedagogického experimentu byly zvoleny dvě skupiny žáků čtvrtých 

ročníků střední školy, jedna skupina budoucích maturantů z pedagogického lycea
166

, druhá 

skupina ze střední odborné školy pedagogické. Pro maximální srovnatelnost obou souborů 

byly voleny takové skupiny, které byly na stejné jazykové úrovni, měly stejnou vyučující a 

používaly stejné učebnice.  

Výzkumu se zúčastnilo 10 žáků pedagogického lycea a 12 žáků SOŠPg. Experiment byl 

prováděn na začátku 4. ročníku, žáci testovaných skupin se před experimentem s kritérii 

hodnocení maturitní práce nesetkali. Při prvním psaní tak studenti nevěděli, na které aspekty 

se mají při psaní zaměřit. 

 

6.2.3 Výzkumný soubor pro zjištění postojů učitelů 

Informace o učitelích byly získány formou dotazníkového šetření mezi angličtináři 

vyučujícími maturanty. Byli osloveni vyučující z různých typů středních škol, kterým byl 

dotazník zaslán v elektronické podobě a kteří dotazník zpracovali sami na základě svého 

rozhodnutí, šlo tedy o anketní výběr souboru. Většina oslovených učitelů se účastnila 

konzultačních seminářů k písemné práci a k hodnocení PP. Vzhledem k působení autorky 

disertační práce jako lektorky pro přípravu těchto učitelů, a tím k přímému kontaktu s 

respondenty, byla návratnost dotazníků téměř stoprocentní. Informace byly doplněny osobní 

pedagogickou zkušeností autorky práce. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 180 učitelů 

z celé České republiky. 

Efektivita navrhovaných metod výuky byla testována přímo ve vyučovacím procesu  

autorkou práce,  přístup učitelů k navrhovaným metodám byl ověřen v rámci speciálních 

metodických kurzů zaměřených na zkoumanou problematiku a organizovaných Asociací 

metodiků AMATE, z. s. 
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 Reálná úroveň jazykových dovedností žáků pedagogického lycea zapojených do výzkumu odpovídá úrovni 

žáků SOŠ. 
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6.3 Metody sběru dat 

Pro realizaci výzkumného záměru byly využity kvantitativní metody, dotazník 

zaměřený na zjištění potřeb učitelů pro výuku cizího jazyka, a především analýza dat 

získaných z  centrálního hodnocení písemné práce a z výsledků příslušných částí didaktického 

testu.   

 

6.3.1 Sběr dat pro analýzy 

Sběr dat byl prováděn v rámci konání ostrých maturitních zkoušek v řádném (jarním) 

termínu. Vzhledem k tomu, jaký význam má úspěšné složení zkoušky pro každého maturanta, 

byl garantován zodpovědný přístup maturantů ke zkoušce a jejich snaha o co nejefektivnější 

využití všech dosažených dovedností. Zároveň byly dodrženy shodné podmínky pro všechny 

testované a identický způsob zadávání.  

Písemnou práci z anglického jazyka konají všichni žáci ve stejném čase, zadávají ji 

zadavatelé, kteří jsou proškoleni a certifikováni a kteří dostanou podrobný manuál tak, aby 

zadání písemné práce pro všechny maturanty proběhlo identicky. Zadavatel hovoří česky, 

v češtině je i zadání, výjimkou může být krátký stimul v angličtině. Také formát zadání je 

jednotný, stejné jsou i záznamové archy.  

Písemná práce má dvě části, souhrnný čas pro jejich napsání je 60 minut, přičemž není 

určeno, jaký podíl z celkové časové dotace je věnován jednotlivým částem. Pro analýzy byla 

zpracována pouze data z první, delší části písemné práce, jejíž hodnocení probíhá podle více 

diferencovaných kritérií rozdělených do osmi oddílů, na rozdíl od pouhých čtyř oddílů pro 

druhou, kratší část. V rámci výzkumu byla analyzována především data z písemných prací 

konaných v letech 2014 a 2016, která ověřovala analogické dovednosti, a jsou proto 

srovnatelná. Obě zadání jsou uvedena v příloze 5.   

Při psaní měli žáci k dispozici tištěné slovníky, které byly před vlastní zkouškou 

zkontrolovány pověřenou osobou školy tak, aby neobsahovaly speciální přílohy pro psaní. Od 

žáků se neočekává psaní konceptu, poznámky si dělají přímo do zadání v testovém sešitu. 

Uvedený způsob sběru dat omezuje na minimum vlivy intervenujících proměnných: jde 

o homogenní soubor testovaných studentů – všichni jsou maturanti, všichni se učí angličtinu 
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jako 1. cizí jazyk, všichni se ji učí srovnatelnou dobu, zadání i jeho zpracování probíhají 

identickým způsobem.   

 

6.3.2 Sběr dat pro pedagogický experiment 

Pedagogický experiment byl prováděn na Gymnáziu a SOŠPg v Liberci technikou 

paralelních skupin. Test probíhal ve dvou skupinách, každá z nich psala dvě písemné práce v 

týdenním intervalu, přičemž jedna práce kopírovala zadání 1. části PP v rámci SMZ pro rok 

2014, druhá práce zadání 1. části PP pro rok 2016. V každé skupině byla první práce 

testována před cíleně zaměřenou instruktáží o tom, jak správně psát maturitní písemnou práci, 

druhá práce po provedení instruktáže. Instruktáž prováděla proškolená učitelka, která 

v daných skupinách anglický jazyk vyučuje. Pořadí PP bylo pro každou skupinu jiné tak, aby 

byl vyloučen případný vliv nestejné obtížnosti zadání. Pro každé zadání tedy sloužila jedna 

skupina jako kontrolní, ve druhé se prováděl experimentální zásah. Hodnocení všech 

písemných prací bylo prováděno podle kritérií používaných při hodnocení reálných 

maturitních prací v souladu s platnou metodikou jejich použití. Byly měřeny rozdíly 

v dosažených bodových ziscích za jednotlivá kritéria před a po realizaci experimentálního 

zásahu. 

V rámci pedagogického experimentu byly dodrženy podmínky analogické maturitní 

zkoušce umožňující maximální srovnatelnost výsledků, a to včetně silné motivace žáků. 

Experiment probíhal v době, kdy se žáci připravovali na složení maturitní zkoušky, a proto 

k práci přistupovali seriózně. 

Zadání pro písemnou práci v rámci experimentu byla pro možnost porovnání zvolena 

totožně s těmi, jejichž zpracování je analyzováno v rámci práce. Experimentální podmínky a 

krátký časový interval mezi prvním a druhým měřením měly zamezit možnému vlivu 

náhodných obtížně kontrolovatelných faktorů, a tak omezit vliv dalších intervenujících 

proměnných na výsledky výzkumu. 
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6.3.3 Sběr dat pro informace o výuce 

Informace o postojích učitelů k výuce psaní byly zjišťovány formou dotazníku, který 

byl distribuován v elektronické podobě prostřednictvím formuláře vygenerovaného pomocí 

Google Forms
167

.  

Otázky se týkaly především postoje učitelů k výuce psaní, jeho změnám v souvislosti se 

zavedením státní maturity i problematických oblastí při výuce psaní. Dotazník obsahoval 

pouze uzavřené polytomické položky s výběrem odpovědi, s alternativou otevřené odpovědi 

u některých z nich. Okolnosti, které učitelé pociťují jako překážky při výuce psaní, byly 

zjišťovány pomocí škálových položek. Dotazník je uveden v příloze 4. 

Kontaktní položka, zjišťující typ střední školy, na které respondenti vyučují, byla 

zásadní pro vlastní zpracování dat, umožňovala rozlišení mezi odpověďmi učitelů působících 

na gymnáziích a na SOŠ či SOU.  

 

6.4 Zpracování dat 

6.4.1 Analýzy výsledků PP v rámci SMZ 

Byla provedena kvantitativní analýza dat z maturitních zkoušek realizovaných v jarních 

termínech 2014–2017, která byla pro účely disertační práce uvolněna z CZVV. Data získaná z 

CZVV byla zpracována s využitím tabulkového editoru MS Excel, tento editor byl použit i 

pro další zpracování.  

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2, čtení s porozuměním, které je jednou z řečových 

dovedností ověřovaných didaktickým testem, souvisí s psaním, které je hodnoceno v rámci 

SMZ formou písemné práce. Byla proto stanovena hypotéza, že výsledky žáků dosažené 

v obou částech maturitní zkoušky korespondují. V této části výzkumu jsme se tedy zaměřili 

na určení korelace mezi výsledky, kterých maturující žáci dosáhli v obou typech testů. Byla 

určena korelace mezi jednotlivými částmi didaktického testu a odpovídajícími kritérii 

uplatněnými v hodnocení PP.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjdmSjoCsnIH895_Wdlll_6PVWM5rTwzKD8zdqhsC2OMo8X

A/viewform?c=0&w=1 
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V rámci analýz byl posuzován i vývoj úspěšnosti žáků v posuzovaných kritériích 

hodnocení PP, především v oddílu IIB hodnotícím použití prostředků textové návaznosti. 

K prezentaci získaných dat bylo použito spojnicových a sloupcových a výsečových 

diagramů. 

 

6.4.2 Pedagogický experiment  

V této části výzkumu šlo o experiment v malém rozsahu. Data získaná v rámci 

pedagogického experimentu byla zpracována s použitím tabulkového editoru MS Excel. 

V případech, kdy byl zjištěn dostatečný počet dvojic s diferencemi, byl proveden Wilcoxonův 

test statistické významnosti, přesto získaná data není možno vzhledem k omezenému rozsahu 

experimentu generalizovat. Výsledky pedagogického experimentu mají pouze orientační 

charakter a slouží jen jako doplněk k vlastnímu výzkumu. 

Výsledky jsou prezentovány formou sloupcových diagramů. 

 

6.4.3 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo prováděno elektronicky s využitím elektronického formuláře 

Google Form, který získaná data zaznamenává do tabulkového editoru MS Excel, souhrnné 

výsledky prezentuje formou výsečových diagramů. Pro výzkumné účely práce bylo třeba 

analyzovat odpovědi učitelů gymnázií a učitelů SOŠ odděleně, získané výsledky proto byly 

podrobeny analýzám s využitím tabulkového editoru MS Excel. Stejně jako v předchozích 

analýzách jsou i výsledky dotazníkového šetření prezentovány ve formě sloupcových a 

výsečových diagramů. 

 

6.5 Zajištění objektivity výzkumu 

Výzkum využívá především výsledků hodnocení PP, které může být v malé míře 

ovlivněno subjektivními faktory, přestože je prováděno certifikovanými a kalibrovanými 

hodnotiteli na základě jasně a jednoznačně definovaných kritérií. Proto bylo k posouzení míry 

objektivity hodnocení PP využito zjištění korelace s výsledky didaktického testu v rámci MZ, 
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který s dostatečnou mírou validity a reliability ověřuje dosaženou úroveň řečových 

dovedností.
168

  

K objektivitě analýz výsledků písemné práce přispívají také identické podmínky, za 

kterých žáci tuto část MZ skládají, které byly diskutovány v kapitole 6.3.1. Velký význam pro 

zaručení objektivity má i množství zpracovávaných dat. 

Shodné podmínky zpracování písemné práce byly dodrženy i v rámci pedagogického 

experimentu. Také zadání písemné práce v rámci experimentu bylo totožné se zadáním při 

reálných maturitách, a bylo tedy před použitím podrobeno expertnímu ověření a pilotáži. 

Testovaným žákům byla zadána pouze 1. část písemné práce v rozsahu 120–150 slov, na její 

zpracování měli žáci 40 minut, což odpovídá časové dotaci na delší část práce v rámci SMZ. 

Experiment probíhal v reálných třídách v rámci reálné výuky, u obou skupin však šlo o žáky 

čtvrtých ročníků připravující se ke složení SMZ z anglického jazyka, a tedy o žáky dostatečně 

motivované. Malý časový interval mezi oběma kontrolními písemnými pracemi, stejná 

vstupní úroveň žáků, táž učitelka provádějící instruktáž v obou třídách i táž hodnotitelka 

hodnotící písemné práce obou skupin vedly k minimalizaci intervenujících proměnných. 

Obsahová validita dotazníku byla ověřena v procesu jeho tvorby. Dotazník byl nejdříve 

zpracován a posouzen souborem učitelek z různých typů středních škol, na základě jejich 

připomínek byla vytvořena finální podoba dotazníku rozesílaná učitelům připravujícím 

maturanty k psaní.  
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 Všechny položky DT jsou podrobeny expertnímu posouzení validační komisí, která zkoumá jejich úroveň a 

obsahovou náplň. Před použitím v DT je navíc každá úloha pilotována a je ověřována její diskriminační 

schopnost, tj. schopnosti úlohy rozlišovat mezi žáky s většími a žáky s menšími znalostmi a dovednostmi. 
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7. Výsledky výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zodpovědět výzkumné otázky formulované v úvodu práce. 

Získané výsledky budou podrobně diskutovány v následující kapitole a na základě jejich 

shrnutí v závěru kapitoly budou prezentovány možnosti využití výzkumu v pedagogické 

praxi. 

Pro každou výzkumnou oblast byly stanoveny hypotézy, které byly v rámci výzkumu 

ověřovány. Výzkumné otázky jsou v následujícím textu značeny VO a číslovány, číslovány 

jsou i hypotézy značené H. 

Při prezentaci výsledků výzkumu se nejdříve zaměříme na výsledky analýz dat 

poskytnutých CZVV, v další části získané závěry porovnáme s výsledky pedagogického 

experimentu a v závěru kapitoly uvedeme výstupy analýz dotazníkového šetření. 

   

7.1 Výsledky analýz dat ze státních maturitních zkoušek 

V této části výzkumu byla použita data, se kterými dosud systematické výzkumy 

nepracovaly. Pro dosažení větší validity byla zpracována pouze data týkající se žáků SOŠ, 

nedošlo tak k ovlivnění analýz rozdíly mezi výsledky MZ žáků různých typů škol 

diskutovanými v kapitole 6.2 a patrnými z grafů 1 až 4 v kapitole 6.2.1.  Pokud jsou v dalším 

textu uváděna data pro celou populaci maturantů, je tomu tak pouze pro porovnání.  

 

7.1.1 Souvislost výsledků PP a DT 

Pro sledování konzistence výsledků dosažených v jednotlivých částech státní maturitní 

zkoušky bylo použito dat získaných z CZVV ze dvou centrálně hodnocených částí SMZ, 

písemné práce a didaktického testu.  

VO1: Jaký je vztah mezi celkovou úspěšností v PP a úspěšností v DT? 

Pro zodpovězení této otázky byly porovnány výsledky dosažené v DT s bodovým 

hodnocením PP. Byly analyzovány pouze údaje pro žáky SOŠ, jejichž výsledky se výzkum 

zabývá. Přestože oba testy ověřují stejnou úroveň B1, testují odlišné typy řečových 
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dovedností, DT receptivní dovednosti poslech a čtení, zatímco PP produktivní dovednost 

psaní. Byla proto vyslovena následující nulová hypotéza:  

H01: Výsledky DT a PP vzájemně nesouvisí. 

Byly porovnány celkové výsledky v didaktickém testu se souhrnným bodovým 

hodnocením za obě části písemné práce, porovnání je patrné z grafu 7. Tento graf byl 

sestrojen tak, že ke každé bodové hodnotě písemné práce byla přiřazena průměrná hodnota 

procentního skóru DT těch žáků, kteří daného počtu bodů PP dosáhli.  

Výsledky dosažené za PP (osa x) jsou pro přehlednost a lepší srovnatelnost s dalšími 

částmi výzkumu uváděny v bodech, hodnocení v bodech je totiž používáno i v rámci dalších 

analýz, především pro vyjádření bodového zisku za jednotlivá kritéria. Systém bodového 

hodnocení za písemnou práci se v průběhu let realizace SMZ nezměnil, a vyjádření bodového 

zisku tak umožňuje srovnání v jednotlivých letech. Maximální dosažitelný počet za obě části 

PP je 36 bodů.  

V roce 2016 však došlo ke změně systému bodového hodnocení v didaktickém testu, 

proto bylo nutné výsledky dosažené v DT (osa y) uvádět v procentech tak, aby byla možnost 

porovnat hodnoty z jednotlivých let. Do roku 2015 byly všechny úlohy v didaktickém testu 

hodnoceny shodně jedním bodem, maximální dosažitelný počet bodů za DT (63) se tedy 

shodoval s počtem úloh. Od roku 2016 jsou některé úlohy v DT hodnoceny dvěma body, 

maximální dosažitelný počet bodů za DT se zvýšil na 95
169

.  
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 Ke zvýšení bodového hodnocení z 1 na 2 body za úlohu došlo v 1., 3., 4. části DT (poslechový subtest) a 5., 

7. a 8. části DT (subtest čtení). Tento systém lépe postihuje nerovnosti v časových i dovednostních nárocích na 

řešení jednotlivých úloh.  
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Graf 7: Porovnání výsledků DT a PP pro žáky SOŠ 

Z grafů porovnávajících bodové hodnocení DT a PP je zřejmé, že v roce 2011, kdy 

hodnocení PP probíhalo na školách, dosahovali žáci úspěšní v PP prokazatelné horších 

výsledků v DT než v následujících letech při centrálním hodnocení. Učitelé tedy vykazovali 

zřetelnou tendenci nadhodnocovat práce svých studentů. Přestože známky dosažené za 

písemnou práci jsou nepatrně vyšší než známky za DT i v současnosti, jsou výsledky žáků 

v obou částech zkoušky srovnatelné a vztah mezi nimi je téměř lineární.  

Diskrepance v částech grafu s bodovým hodnocením PP nižším, než je cut-off score (16 

bodů), jsou způsobeny především tím, že vzhledem k malým počtům dat v této oblasti se více 

projeví všechny odchylky. Dalším důvodem je skutečnost, že někteří žáci zpracovali pouze 

jednu ze dvou částí písemné práce, případně některá z obou částí nebyla hodnocena,
170

 nízký 

počet bodů je v takových případech získaný pouze za jednu hodnocenou část a neodpovídá 

                                                           
170

 Část písemné práce není hodnocena tehdy, pokud neplní komunikační cíl, pokud vykazuje zásadní odklon od 

tématu, nedodrží minimální požadovanou délku textu, případně nejde o autorský text žáka. 
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počtu bodů, kterých by žák se stejnými řečovými dovednostmi dosáhl při hodnocení obou 

částí. 

Nulová hypotéza tak nebyla potvrzena, byla zjištěna závislost mezi výsledky 

didaktického testu a písemných prací v oblasti úspěšných PP, tedy těch, které dosahují 16 a 

více bodů. 

VO2: Jaký je vztah mezi úspěšností žáků v PP a v jednotlivých částech DT? 

Pro zjištění vztahů mezi výsledky PP a jednotlivých částí DT bylo použito výpočtu 

korelačních koeficientů mezi jednotlivými veličinami tyto dvě části MZ popisujícími.
171

 Pro 

zjištění korelace byl použit Pearsonův korelační koeficient, korelační matice byly získány 

z CZVV. Na základě poznatků uvedených v teoretické části práce byl vysloven předpoklad, 

že existuje silná korelace mezi výsledky dosaženými v didaktickém testu čtení a v písemné 

práci.  

 Pro zpracování byly použity opět pouze údaje týkající se žáků SOŠ, kterých v každém 

roce maturovalo přibližně 20 000. Přesná čísla uvádí tabulka 9 v kapitole 6.2.1. 

Výsledky korelace pro bodové hodnocení v jednotlivých oddílech DT a v jednotlivých 

kritériích PP jsou pro řádné termíny maturitních zkoušek uvedeny v tabulkách 10–13. 

Tabulky zobrazují korelační koeficienty vyjadřující vzájemný vztah mezi bodovým 

hodnocením DT a PP a jejich jednotlivými částmi a kritérii. V řádcích jsou uvedeny 

jednotlivé části DT, přičemž části 1–4 ověřují receptivní řečovou dovednost poslech, části 5–8 

ověřují dovednost čtení s porozuměním, část 9 se týká použití jazykových prostředků. 

Sloupce každé tabulky udávají postupně hodnocení celé písemné práce, hodnocení pouze za 

1. (delší) část PP a hodnocení za jednotlivá kritéria 1. části PP.
172

  Barvy použité v tabulce 

reprezentují míru korelace – červená barva označuje políčka tabulky s nízkými korelačními 

koeficienty, políčka s nejvyššími korelačními koeficienty jsou značena zeleně.  

 

 

 

 

                                                           
171

 CZVV neuvolňuje citlivá data pro další zpracování, pro účely práce však na základě žádosti autorky práce 

byla data zpracována a požadované výsledky byly poskytnuty. 
172

 Podrobně uvedena v kapitole 3.4. 
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2014 AJ 
SOŠ 
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b
IB

 

b
II

A
 

b
II

B
 

b
II

IA
 

b
II

IB
 

b
IV

a 

b
IV

B
 

didaktický test 
celkem 

0,53 0,51 0,18 0,35 0,36 0,44 0,40 0,43 0,44 0,48 

DT - část 1. 0,28 0,27 0,10 0,20 0,19 0,24 0,21 0,23 0,22 0,24 

DT - část 2. 0,38 0,36 0,12 0,26 0,26 0,32 0,29 0,31 0,31 0,34 

DT - část 3. 0,49 0,47 0,18 0,33 0,35 0,40 0,37 0,39 0,40 0,43 

DT - část 4. 0,30 0,29 0,11 0,21 0,21 0,25 0,23 0,25 0,23 0,27 

DT - část 5. 0,39 0,37 0,12 0,26 0,27 0,33 0,30 0,32 0,32 0,36 

DT - část 6. 0,31 0,30 0,09 0,20 0,21 0,26 0,24 0,25 0,27 0,29 

DT - část 7. 0,42 0,40 0,14 0,28 0,29 0,35 0,31 0,34 0,35 0,39 

DT - část 8. 0,29 0,28 0,13 0,20 0,21 0,22 0,22 0,24 0,23 0,25 

DT - část 9. 0,43 0,41 0,14 0,27 0,29 0,36 0,32 0,34 0,37 0,39 

DT - poslech 0,49 0,47 0,17 0,33 0,34 0,41 0,37 0,40 0,40 0,43 

DT - čtení 0,46 0,45 0,16 0,31 0,32 0,38 0,36 0,38 0,39 0,43 

Tab. 10: Korelace DT x PP, žáci SOŠ, řádný termín 2014 
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b
IV

B
 

didaktický test 
celkem 

0,55 0,51 0,10 0,33 0,32 0,43 0,39 0,36 0,43 0,48 

DT - část 1. 0,25 0,23 0,06 0,16 0,15 0,20 0,17 0,16 0,18 0,21 

DT - část 2. 0,35 0,33 0,05 0,21 0,21 0,28 0,25 0,23 0,28 0,32 

DT - část 3. 0,46 0,43 0,07 0,27 0,27 0,37 0,33 0,30 0,37 0,40 

DT - část 4. 0,35 0,32 0,07 0,22 0,21 0,27 0,24 0,22 0,25 0,29 

DT - část 5. 0,40 0,38 0,06 0,24 0,23 0,33 0,29 0,27 0,31 0,36 

DT - část 6. 0,39 0,37 0,08 0,24 0,23 0,31 0,28 0,27 0,30 0,34 

DT - část 7. 0,40 0,38 0,09 0,26 0,25 0,31 0,28 0,27 0,29 0,34 

DT - část 8. 0,39 0,37 0,10 0,25 0,24 0,29 0,27 0,27 0,30 0,34 

DT - část 9. 0,48 0,45 0,09 0,28 0,28 0,37 0,35 0,31 0,39 0,43 

DT - poslech 0,47 0,51 0,08 0,28 0,28 0,38 0,33 0,31 0,37 0,41 

DT - čtení 0,54 0,45 0,11 0,33 0,32 0,42 0,38 0,36 0,42 0,48 

Tab. 11: Korelace DT x PP, žáci SOŠ, řádný termín 2015 
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didaktický test 
celkem 

0,63 0,60 0,21 0,47 0,44 0,50 0,43 0,50 0,49 0,56 

DT - část 1. 0,34 0,33 0,12 0,25 0,24 0,28 0,24 0,27 0,25 0,30 

DT - část 2. 0,43 0,41 0,14 0,31 0,30 0,34 0,29 0,34 0,34 0,39 

DT - část 3. 0,59 0,57 0,20 0,44 0,41 0,47 0,40 0,47 0,45 0,52 

DT - část 4. 0,38 0,37 0,12 0,28 0,27 0,31 0,27 0,30 0,31 0,35 

DT - část 5. 0,43 0,42 0,14 0,33 0,31 0,34 0,30 0,35 0,34 0,39 

DT - část 6. 0,39 0,37 0,13 0,29 0,27 0,31 0,27 0,31 0,31 0,35 

DT - část 7. 0,47 0,45 0,15 0,35 0,33 0,38 0,32 0,38 0,36 0,42 

DT - část 8. 0,34 0,33 0,14 0,26 0,25 0,26 0,24 0,27 0,25 0,29 

DT - část 9. 0,55 0,52 0,18 0,39 0,38 0,45 0,37 0,43 0,44 0,50 

DT - poslech 0,59 0,57 0,20 0,43 0,41 0,47 0,41 0,47 0,45 0,53 

DT - čtení 0,54 0,52 0,19 0,41 0,38 0,43 0,37 0,43 0,41 0,48 

Tab. 12: Korelace DT x PP, žáci SOŠ, řádný termín 2016 
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didaktický test 
celkem 

0,60 0,58 0,18 0,46 0,44 0,48 0,44 0,46 0,48 0,55 

DT - část 1. 0,34 0,33 0,09 0,26 0,25 0,28 0,25 0,26 0,27 0,31 

DT - část 2. 0,44 0,42 0,14 0,35 0,32 0,35 0,31 0,35 0,32 0,39 

DT - část 3. 0,56 0,54 0,20 0,43 0,41 0,45 0,41 0,44 0,44 0,50 

DT - část 4. 0,40 0,39 0,08 0,31 0,29 0,32 0,30 0,30 0,32 0,37 

DT - část 5. 0,39 0,38 0,09 0,29 0,28 0,32 0,29 0,30 0,32 0,37 

DT - část 6. 0,41 0,39 0,14 0,32 0,30 0,33 0,29 0,32 0,31 0,36 

DT - část 7. 0,44 0,43 0,13 0,35 0,32 0,36 0,32 0,34 0,35 0,41 

DT - část 8. 0,39 0,37 0,12 0,29 0,29 0,30 0,28 0,29 0,31 0,35 

DT - část 9. 0,46 0,45 0,13 0,35 0,34 0,37 0,34 0,34 0,40 0,43 

DT - poslech 0,57 0,55 0,17 0,44 0,42 0,46 0,42 0,44 0,45 0,51 

DT - čtení 0,52 0,50 0,15 0,40 0,38 0,42 0,38 0,40 0,42 0,48 

Tab. 13: Korelace DT x PP, žáci SOŠ, řádný termín 2017 

 

Na základě tabulky přibližné interpretace (CHRÁSKA 2016: 98) lze korelační 

koeficient nižší než 0,2 interpretovat jako velmi slabou závislost, pouze u koeficientů větších 

než 0,4 lze podle této interpretace hovořit o střední závislosti mezi měřenými veličinami. 

Z tabulky je patrné analogické rozložení korelačních koeficientů v rámci jednotlivých oddílů 
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pro všechny 4 sledované roky. Vzájemný vztah obou porovnávaných testů SMZ (PP a DT) 

jako celků je vyjádřen korelačním koeficientem vyšším než 0,5, jde o poměrně vysokou míru 

korelace, která byla výše potvrzena i graficky. Vztahy mezi některými částmi popsané 

korelačními koeficienty v tabulkách 10–13 budou diskutovány v dalším textu.  

 

7.1.2 Korelace mezi vybranými oddíly PP a DT  

Korelační koeficienty vyjadřující vztah mezi DT jako celkem a celou PP, resp. DT a 1. 

částí PP jsou nejvyšší ze všech vypočtených koeficientů. Přestože jde o test dovedností 

receptivních v rámci DT a produktivních v rámci PP, byla již v rámci řešení VO1 zjištěna 

vysoká míra vzájemné souvislosti. V případě porovnání těchto dvou testů jako komplexního 

souboru hraje tedy roli celková úroveň ověřovaných řečových dovedností spíše než jejich typ. 

V dalším textu budeme porovnávat hodnocení jednotlivých kritérií PP s výsledky DT. 

Porovnávaná kritéria hodnocení PP jsou přesně specifikována v teoretické části práce 

v kapitole 3.4. 

Oddíl IA: 

Z tabulek je zřejmé, že nejnižší míru korelace se všemi částmi didaktického testu 

vykazuje výsledek hodnocení písemné práce podle kritéria IA, tedy splnění charakteristiky 

textu. Korelační koeficienty vyjadřující vztah mezi tímto oddílem hodnocení a jednotlivými 

částmi DT nepřesahují hodnotu 0,2, podle Chrásky (CHRÁSKA 2016: 98) jde tedy o velmi 

slabou závislost.  

Nízká míra korelace je patrná i z grafu 8.  
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Graf 8: Korelace mezi kritériem IA a DT  

       Osa x: jednotlivé části DT. Osa y: Hodnoty korelačního koeficientu. 

Korelační koeficient je v tomto případě nízký pro všechny části DT. Malá souvislost 

s didaktickým testem je však u tohoto oddílu zřejmá, oddíl 1A (viz kapitola 3.4.1) testuje i 

splnění formálních náležitostí, tedy dovednost, kterou didaktický test neověřuje. 

Oddíl IVB: 

Na základě dovedností ověřovaných v obou typech porovnávaných testů lze očekávat 

vysokou korelaci mezi body dosaženými v DT a bodovým ziskem v kritériu IVB u PP (viz 

kapitola 3.4.4), v rámci tohoto kritéria je hodnocen rozsah použitých mluvnických prostředků, 

který do značné míry reflektuje dosaženou úroveň řečových dovedností.  Graf 9 zobrazuje 

korelaci zjištěnou analýzami výsledků v letech 2014–2017.  
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Graf 9: Korelace mezi kritériem IVB a DT  

       Osa x: jednotlivé část DT. Osa y: Hodnoty korelačního koeficientu. 

 

Graf 9 potvrzuje vysokou míru korelace mezi oběma posuzovanými veličinami, 

vyplývají z něj však i některé další skutečnosti. 

1. V letech 2016 a 2017 je patrný vzrůst korelačního koeficientu pro korelaci kritéria IVB a 

celkového počtu bodů dosažených za DT (z hodnoty 0,48 v letech 2014 a 2015 na hodnotu 

0,56 v roce 2016 a 0,55 v roce 2017). Toto navýšení bylo pravděpodobně způsobeno 

změnou bodového hodnocení v DT zmíněnou v kapitole 7.1.1. Analogické zvýšení lze 

pozorovat i pro další části DT, především DT 3. část a poslechový subtest jako celek. 

2. Byla zjištěna vysoká míra korelace mezi hodnocením kritéria IVB a 9. částí DT zaměřenou 

na použití jazyka. Souvislost těchto veličin je zřejmá, v obou případech je testována stejná 

dovednost, to je použití mluvnických prostředků. 

3. Velmi překvapující je skutečnost, že nejvyšší míra korelace mezi hodnocením ve IVB a 

jednotlivými částmi didaktického testu byla zjištěna u 3. části DT (až 0,52 v roce 2016). 3. 

část DT je součástí poslechového subtestu, použití mluvnických prostředků není v této 

části předmětem hodnocení. Vysvětlením může být skutečnost, že 3. část je jedinou částí 

DT, která pracuje s otevřenými úlohami, žák zde nevybírá z nabízených možností, ale sám 

musí správnou odpověď vytvořit. Tato dovednost bezprostředně souvisí s dosaženou 

úrovní řečových dovedností, stejně jako je tomu u šíře mluvnických prostředků 

posuzované v oddílu IVB. 

4. Z grafu je patrný pokles korelačních koeficientů pro korelaci IVB s většinou částí DT 

v roce 2015. Tento pokles byl patrně způsoben odlišným typem textu v příslušném zadání 
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PP
173

, který byl pro žáky méně náročný, a žáci tedy dosahovali v PP lepších výsledků než v 

DT. 

Oddíl IIB 

Výzkum se mimo jiné zaměřuje na použití prostředků textové návaznosti (PTN) v rámci 

PP, graf 10 proto uvádí korelační koeficienty pro porovnání kritéria IIB (viz kapitola 3.4.2), 

hodnotícího rozsah a správnost PTN, a jednotlivých částí DT. 

 

Graf 10: Korelace mezi kritériem IIB a DT  

      Osa x: jednotlivé část DT. Osa y: Hodnoty korelačního koeficientu. 

 

Také v tomto grafu je patrná vysoká míra korelace se 3. částí DT, stejně jako nárůst 

korelačních koeficientů od roku 2016 pro korelaci mezi oddílem IIB a hodnocením DT 

celkově. Tento nárůst může být způsoben dvěma faktory – jednak změnou bodového 

hodnocení DT diskutovanou v kapitole 7.1.1, jednak změnou pořadí deskriptorů v oddílu IIB, 

která je popsána v kapitole 3.4.2. 

PP jako celek 

Analogické vztahy a trendy jsou patrné i pro celou písemnou práci, jak ukazuje graf 11. 

                                                           
173

 Zadání PP pro rok 2015 je uvedeno v příloze 6. 
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Graf 11: Korelace mezi hodnocením PP a DT  

      Osa x: jednotlivé část DT. Osa y: hodnoty korelačního koeficientu. 

Také v tomto případě je zřejmá vysoká korelace mezi hodnocením PP a 3. částí 

poslechového subtestu DT.  

Jedním z cílů výzkumu bylo prokázat vztah mezi dovedností číst a dovedností psát, 

který jsme diskutovali v kapitole 2.2. Pro lepší možnost porovnání dosažených výsledků 

uvádíme graf 12, ze kterého je patrné, že přestože korelační koeficienty pro vztah mezi částmi 

DT ověřujícími čtení a výsledky PP vyjadřují relativně významnou závislost, jejich hodnoty 

nedosahují výše koeficientů především pro vztah mezi PP a poslechovým subtestem, ale také 

pro vztah mezi PP a 9. částí DT, zaměřenou na použití jazyka. 

 
Graf 12: Korelace mezi hodnocením PP a DT – subtest čtení  

      Osa x: jednotlivé části DT. Osa y: hodnoty korelačního koeficientu. 
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7.1.3 Korelace mezi vybranými oddíly DT a PP 

Na základě vypočtených korelačních koeficientů v letech 2014–2017 byla ověřena 

vzájemná souvislost mezi jednotlivými částmi DT a splněním dílčích dovedností 

hodnocených v jednotlivých kritériích hodnocení PP. Výsledky byly pro větší přehlednost 

graficky zpracovány a porovnány pro všechny sledované roky. Výsledky se týkají pouze žáků 

SOŠ a maturitních zkoušek konaných v řádném (jarním) termínu.  

3. část DT 

Velmi překvapující je skutečnost, že části DT zaměřené na poslech korelují s PP více 

než části zaměřené na čtení. Nejvyšší míru korelace s písemnou prací vykazuje 3. část DT, 

která je součástí poslechového subtestu, ale současně jako jediná část didaktického testu 

obsahuje otevřené úlohy se stručnou odpovědí. Žák v této části DT musí na základě správného 

porozumění slyšenému textu vhodně doplnit úlohy v zadání. Korelační koeficienty vyjadřující 

vztah této části DT a jednotlivých částí PP dosahují hodnoty 0,4 a vyšší, jak je patrno z grafu 

13. 

 

Graf 13: Korelace mezi hodnocením 3. části DT a PP, 2014-2017  

Osa x: jednotlivé část PP. Osa y: Hodnoty korelačního koeficientu. 

 

V grafu 13 je patrné zvýšení korelačního koeficientu pro roky 2016 a 2017 (zeleně a 

fialově vyznačené sloupce). K tomuto růstu došlo po změně systému bodového hodnocení 

v DT v roce 2016, o kterém jsme se zmínili v kapitole 7.1.1. Tento trend není výrazný pro 

kritérium IA ověřující splnění charakteristiky textu, které s DT nekoresponduje, jak bylo 
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diskutováno v kapitole 7.1.2. Nižší hodnoty korelačních koeficientů získané v roce 2015 

souvisí s odlišným typem textu v zadání PP, při kterém studenti dosáhli vyšší úspěšnosti. 

9. část DT 

Naopak zcela předvídatelná je poměrně vysoká korelace mezi 9. částí DT (část 

zaměřená na použití jazyka, především mluvnických prostředků) a oddíly IVA a IVB písemné 

práce, které hodnotí použití mluvnických prostředků v rámci PP. Tyto části maturitní zkoušky 

tedy ověřují analogické dovednosti a vysoká míra korelace mezi nimi je potvrzením validity 

této části zkoušky. Obdobně je patrný vyšší korelační koeficient vyjadřující vztah mezi 9. 

částí DT a oddílem IIB ověřujícím dovednost správně a vhodně používat prostředky textové 

návaznosti, protože také tato dovednost je 9. částí ověřována. Přestože 9. část DT testuje i 

použití slovní zásoby, její souvislost s oddíly hodnocení PP zaměřenými na slovní zásobu je 

méně patrná, neboť na rozdíl od DT ověřuje PP tematicky orientovanou SZ vztahující se ke 

komunikačnímu záměru práce. 

DT subtest čtení 

V této části je posuzována výzkumná otázka VO3: Existuje vztah mezi hodnocením 

vybraných kritérií pro PP a výsledky analogických úloh v DT – subtest čtení?, která 

přímo vyplývá z teoretických východisek uvedených v kapitole 2.2. Na základě teoretických 

poznatků byla formulována hypotéza H2: Existuje vysoká závislost mezi výsledky 

dosaženými v PP a v DT – subtest čtení.  

Z grafu 12 (kapitola 7.1.2) vyplývá, že z jednotlivých částí subtestu čtení nejvíce 

koresponduje s hodnocením písemné práce 7. část DT, zaměřili jsme se proto na zjištění 

korelace právě mezi výsledky 7. části DT a hodnocením jednotlivých částí PP. Zjištěné 

korelační koeficienty prezentuje graf 14.   
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Graf 14: Korelace mezi hodnocením DT – 7. část subtestu čtení a PP, 2014-2017  

Osa x: jednotlivé část PP. Osa y: Hodnoty korelačního koeficientu. 

 

Z grafu je zřejmé, že korelační koeficient dosahuje hodnoty 0,4 vyjadřující významnější 

závislost pouze pro korelaci mezi 7. částí DT a písemnou prací jako celkem, a dále s kritériem 

IVB – rozsah mluvnických prostředků, pro žádné z dalších kritérií hodnocení PP této hodnoty 

nedosahuje. V rámci kritéria IVB žádné dovednosti související se čtením však posuzovány 

nejsou, hypotézu H je proto třeba zamítnout. 

Přestože subtest čtení jako celek vysokou závislost na žádném z kritérií hodnocení PP 

nevykazuje, byly vybrány úlohy, které ověřují dovednost postihnout hlavní myšlenku textu, a 

hodnocení těchto úloh bylo porovnáno s hodnocením písemné práce. Cílem tohoto porovnání 

bylo zodpovědět následující výzkumnou otázku: 

VO4: Jaký je vztah mezi porozuměním komunikačnímu záměru a jeho sdělením? 

Na základě teoretických podkladů jsme vycházeli z předpokladu, že pro pochopení 

komunikačního záměru, to je pro postižení hlavní myšlenky textu, jsou uplatněny stejné 

dovednosti jako pro jeho sdělení. Tyto dovednosti jsou v rámci písemné práce hodnoceny 

v kritériích IA, IB, IIA a IIB. Očekávali jsme vysokou závislost mezi výsledky úloh 

zaměřených na postižení hlavní myšlenky a hodnocením dovedností v příslušných kritériích 

písemné práce, byla proto stanovena hypotéza 
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H3: Existuje vysoká míra korelace mezi výsledky úloh v DT čtení, které jsou zaměřeny 

na postižení hlavní myšlenky, a výsledky dosaženými v odpovídajících kritériích 

písemné práce. 

Pro analýzy bylo použito hodnocení didaktických testů a písemných prací z řádných 

termínů v letech 2014 až 2016. Také v tomto případě jsme do analýz zahrnuli pouze výsledky 

žáků SOŠ, jejichž výstupní úroveň nejlépe odpovídá požadované úrovni B1, pro kterou jsou 

maturitní testy konstruovány. Úlohy zaměřené na postižení hlavní myšlenky jsou v DT 

zařazeny do 5. a 7. části, pro řádné termíny SMZ v letech 2014–2016 to byly úlohy, jejichž 

čísla jsou uvedena v tabulce 14, Znění těchto úloh s příslušnými texty ze zadání DT lze nalézt 

v zadání DT pro jednotlivé roky v příloze 7. 

Rok číslo úlohy Část DT 

2014 26 5. část 

  39 7. část 

2015 27 5. část 

  43 7. část 

2016 28 5. část 

  44 7. část 

Tab. 14: Úlohy DT zaměřené na postižení hlavní myšlenky
174

 

Korelační koeficienty pro tyto úlohy ukazuje tabulka 15., pro větší přehlednost uvádíme 

v grafu 15 také grafické zobrazení zjištěných korelačních koeficientů. 
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2014 0,35 0,13 0,24 0,24 0,28 0,26 0,29 0,27 0,31 0,33 

2015 0,31 0,04 0,18 0,19 0,25 0,22 0,20 0,24 0,28 0,08 

2016 0,37 0,13 0,28 0,27 0,30 0,25 0,30 0,29 0,34 0,36 

Tab. 15: Korelace mezi úlohami DT zaměřenými na postižení hl. myšlenky a jednotlivými 

částmi PP 

 

                                                           
174

 Specifikace úloh potvrzena CZVV, sekce SEN 
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Graf 15: Korelace mezi úlohami DT zaměřenými na postižení hl. myšlenky a jednotlivými částmi PP 

Jak vyplývá z přibližné interpretace podle Chrásky (CHRÁSKA 2016: 98), jde v tomto 

případě spíše o nižší míru závislosti, předpokládaná míra korelace se tedy nepotvrdila. Při 

sledování korelací těchto úloh DT s hodnocením v jednotlivých kritériích PP nebyla 

prokázána ani vyšší závislost u kritérií hodnotících sdělení komunikačního záměru (oddíly 

1A, IB, IIA a IIB) ve srovnání s ostatními oddíly. Stejně jako ve všech částech subtestu čtení 

bylo dosaženo nejvyšší míry korelace u kritéria IVB, které reflektuje spíše všeobecnou úroveň 

řečových dovedností než specifické dovednosti potřebné pro postižení hlavní myšlenky.  

Pokud získané hodnoty porovnáme s korelačními koeficienty vyjadřujícími souvislost 

písemné práce s celým subtestem čtení (graf 16), jsou korelační koeficienty získané pro úlohy 

zaměřené na postižení hlavní myšlenky dokonce výrazně nižší: 

 

Graf  16: Korelace mezi úlohami subtestu DT- čtení s porozuměním a jednotlivými částmi PP 

Významný vztah mezi bodovým hodnocením písemné práce a částí didaktického textu 

testujících řešení úloh zaměřených na postižení hlavní myšlenky tedy nebyl prokázán. 
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7.1.4 Analýza hodnocení jednotlivých kritérií u neúspěšných prací 

 V této části výzkumu byly analyzovány neúspěšné písemné maturitní práce z let 2014, 

2016 a 2017. PP z roku 2015 předmětem analýz nebyly vzhledem k diferenci v hodnotách 

dosažených za jednotlivá kritéria v důsledku odlišného typu zadání PP.  Do výzkumného 

souboru byly zařazeny pouze takové PP, u kterých byl součet bodových hodnocení za obě 

části nižší než 15 bodů a současně žádná část nebyla hodnocena 0 body. Tímto výběrem se 

analýzy týkaly pouze těch prací, které nedosahují požadované minimální úrovně pro splnění 

požadavků kladených na maturitní práci, a to bez ohledu na typ školy, na které žák 

maturuje
175

. Analýze byly podrobeny pouze 1. části takových prací vzhledem k podrobnější 

specifikaci jednotlivých kritérií hodnocení. Cílem těchto analýz bylo zodpovědět následující 

výzkumnou otázku:  

VO5: Která z kritérií hodnocení PP jsou největším problémem pro neúspěšné žáky? 

Počty posuzovaných prací v jednotlivých letech udává tabulka 16: 

  Počet posuzovaných prací  

2014 183 

2016 321 

2017 277 

Tab. 16: Počty analyzovaných neúspěšných PP s oběma hodnocenými částmi 

Cílem analýzy bylo zjistit, které z kritérií se nejvíce podílí na neúspěšnosti prací. Bylo 

proto zjištěno, ve kterých oddílech byly 1. části těchto neúspěšných prací nejčastěji 

hodnoceny 0 body, procentní podíl takových prací pro jednotlivá kritéria ve zkoumaných 

letech uvádí graf 17.   

                                                           
175

 Byla zpracována vždy data té čtvrtiny počtu maturantů, u kterých autorka této disertační práce hodnocení 

neúspěšných prací kontrolovala ve funkci VHP. 
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Graf 17: Podíl neúspěšných prací hodnocených 0 body v jednotlivých kritériích v letech 2014, 

2016 a 2017 

 

U žádné z analyzovaných prací nemohl nastat případ IA = 0, protože takové práce by se 

dále nehodnotily a v rámci analýzy byly posuzovány jen práce, jejich obě části byly 

zpracovány a hodnoceny.  

Z grafu jsou patrné analogie mezi oddíly IVA, IVB a IB. Tyto oddíly spolu úzce 

souvisejí, neboť odrážejí celkovou úroveň řečových dovedností neúspěšných žáků. Na 

základě provedené analýzy je zřejmé, že nejhorších výsledků dosahují neúspěšní žáci v oddílu 

IIB, ve kterém je posuzována dovednost pracovat s prostředky textové návaznosti, kdy téměř 

70 % prací v tomto kritériu nezíská ani jeden bod
176

.  

Tento trend  

potvrzuje i graf 18, ze kterého je patrná extrémně nízká dosažená průměrná hodnota 

v kritériu IIB, která se pohybuje kolem hodnoty IIB = 0,3. Jen nepatrně vyšší jsou průměrné 

hodnoty ve IVB a IVA, které ukazují malou schopnost neúspěšných studentů pracovat vhodně 

s mluvnickými prostředky, s tím souvisí i nízké bodové hodnocení za rozpracování bodů 

zadání posuzované v oddílu IB.  

                                                           
176

 Je nutno připomenout, že po roce 2015 bylo v rámci aktualizace změněno pořadí deskriptorů specifikujících 

toto kritérium (viz kapitola 3.4.2), tím je způsoben téměř dvacetiprocentní rozdíl mezi podílem prací se 2B = 0 

v roce 2014 a v letech 2016 a 2017.  
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Graf  18: Průměrné bodové hodnocení v jednotlivých kritériích u neúspěšných prací.  

          Osa x: Kritéria hodnocení PP. Osa y: Průměrné bodové hodnocení. 

 

Nízké bodové zisky v oddílech IVA a IVB souvisí s celkovou nízkou dosaženou úrovní 

řečových dovedností u neúspěšných studentů, kterou lze jen velmi obtížně v krátkém časovém 

intervalu zvýšit cílenou přípravou pro zvládnutí SMZ. Dovednost použít v textu prostředky 

textové návaznosti pro vhodné propojení textu, hodnocenou v oddílu IIB, by však bylo možno 

cílenou přípravou posilovat.  

Analýza tedy ukázala, že největším problémem pro neúspěšné studenty je kritérium 

IIB hodnotící rozsah a správnost použití prostředků textové návaznosti, těsně 

následované kritérii IVB a IVA hodnotícími rozsah a správnost použití mluvnických 

prostředků, a dále IB, neboť vhodné a správné rozpracování bodů zadání souvisí s celkovou 

úrovní jazyka. 

 

7.1.5 Shrnutí výsledků analýz 

Byla zjištěna souvislost mezi úspěšností maturantů v didaktickém testu a v písemné 

práci, přestože jsou v rámci obou testů ověřovány různé dovednosti. Byla tak potvrzena 

hypotéza H1: Výsledky DT a PP vzájemně souvisí. V souladu s očekáváním je nízká 

korelace mezi výsledky DT a bodovými zisky v kritériu IA, které testuje správné zpracování 

požadovaného typu textu a použití formálních náležitost. Podle předpokladu byla prokázána 

vysoká korelace mezi výsledky 9. části DT a hodnocením kritéria IVB v PP, obě části hodnotí 
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dosaženou úroveň řečových dovedností prostřednictvím testování vhodného použití 

jazykových prostředků. Překvapivě nejvyšší korelaci vykazuje PP se 3. částí poslechového 

subtestu DT, jedinou částí využívající otevřené úlohy.  

Korelační koeficienty vyjadřující závislost mezi PP a jednotlivými částmi DT 

ověřujícími dovednost čtení dosahují hodnoty kolem 0,4, které sice prokazují souvislost, ale 

nedosahují hodnot korelačních koeficientů vyjadřujících závislost mezi PP a 9. částí DT či 

mezi PP a poslechovým subtestem DT. Hypotéza H2: Existuje vysoká závislost mezi 

výsledky dosaženými v PP a v DT v subtestu čtení tak potvrzena nebyla. Pouze velmi nízká 

závislost byla nalezena mezi výsledky úloh v DT, které jsou zaměřeny na postižení hlavní 

myšlenky, a tedy na pochopení komunikačního záměru, a těch kritérií PP, které hodnotí 

sdělení komunikačního záměru, tedy sloupce I a II hodnotící tabulky. Vztah mezi 

porozuměním komunikačnímu záměru a jeho sdělením tak v rámci analýz prokázán 

nebyl. 

Analýzou prací neúspěšných maturantů bylo zjištěno, že největším problémem pro 

tyto žáky je vhodné použití prostředků textové návaznosti hodnocené kritériem IIB a 

vhodné a správné použití mluvnických prostředků. 

 

7.2 Výsledky pedagogického experimentu 

Účelem této části výzkumu bylo v malém měřítku experimentálně prověřit přímý vliv 

cíleně zaměřené přípravy studentů na výsledky dosažené v jejich písemném projevu. Pokus 

má v experimentálním měřítku ověřit odpověď na následující výzkumnou otázku:  

VO 6: Jaký vliv má cíleně zaměřená příprava na celkové výsledky písemného projevu 

maturantů? Byla tedy ověřována hypotéza H4: Cílená příprava zaměřená na psaní 

v rámci SMZ vede ke zlepšení výsledků. 

Byly porovnány výsledky, kterých žáci v rámci experimentu dosáhli při zpracování 

písemné práce před instruktáží, zaměřenou na úspěšné zvládnutí práce, a po ní. Experimentu 

se zúčastnilo 10 žáků pedagogického lycea a 12 žáků střední odborné školy pedagogické. Pro 

omezení případného vlivu zadání na změnu hodnocení práce psané po instruktáži 

zpracovávala každá skupina jiné zadání jako první a jiné po instruktáži. Skupina L (maturanti 

z pedagogického lycea) zpracovávala jako první zadání písemné práce z roku 2014, poté 
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zadání z roku 2016, skupina M (maturanti ze střední pedagogické školy) zpracovávala zadání 

písemných prací v obráceném pořadí. Hodnocení všech prací zpracovaných v rámci 

experimentu bylo provedeno autorkou práce podle kritérií a metodiky platné pro hodnocení 

PP v roce 2016
177

.  Z grafů 19 a a 19 b vyplývá, že přestože u několika testovaných žáků ke 

zlepšení celkových výsledků došlo, u jiných se bodové skóre nezměnilo a u dalších došlo 

dokonce ke zhoršení. 

Ve skupině maturantů z pedagogického lycea došlo v 6 případech k navýšení počtu 

bodů za písemnou práci, ve 2 případech bylo pozorováno snížení výsledného počtu bodů, u 

maturantů ze střední pedagogické školy bylo zjištěno ve 4 případech zvýšení bodového zisku, 

zatímco ve 4 případech se bodový zisk snížil. K prokazatelnému zlepšení celkového 

bodového hodnocení za práci tedy nedošlo, jak je patrno z grafů. 

  Graf 19a: Změny v  hodnoc., skupina  L           Graf 19b: Změny v hodnoc., skupina M                                

Vycházeli jsme však z předpokladu, že ke změnám dojde především v oddílech IA, IIA 

a IIB, které souvisí nejen přímo s úrovní dosažených řečových dovedností, ale také se znalostí 

požadavků na formální náležitosti jednotlivých typů textů. Příprava tedy byla zaměřena 

především na splnění charakteristiky pro různé typy textů a na způsoby propojení textu.  

Změny dosažených výsledků ve sledovaných kritériích byly v obou skupinách 

srovnatelné, jak ukazují grafy 20 a, b až 22 a, b, na pořadí zadávaných prací tedy nezáleželo. 

Pro další analýzy proto mohly být výsledky pedagogického experimentu zpracovány pro obě 

skupiny společně. 

                                                           
177

 Oproti roku 2014 došlo v hodnotících kritériích ke změně pořadí deskriptorů ve 2B, která je popsána 

v kapitole 3.4.2. Tato změna má vliv na výsledné hodnocení oddílu 2B, proto byla při hodnocení v rámci 

pedagogického experimentu použita pro obě práce kritéria z roku 2016, která lépe postihují šíři a správnost 

použitých PTN. 
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V grafech jsou na x uvedeni jednotliví účastníci experimentu z příslušné skupiny, na ose 

y je vyznačen bodový zisk za příslušné kritérium, modře jsou znázorněny bodové zisky před 

instruktáží, červeně při zpracování druhého zadání po instruktáži.  

 

Oddíl IA 

  Graf 20a: Změny v IA, skupina L                                Graf 20b: Změny IA, skupina M                                 

Oddíl IIA 

 Graf 21a: Změny v IIA, skupina L                                Graf 21b: Změny IIA, skupina M 

Oddíl IIB 

  Graf 22a: Změny v IIB, skupina L                               Graf 22b: Změny IIB, skupina M 
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Ve sledovaných oddílech byly tedy porovnány výsledky všech testovaných maturantů 

při zpracování zadání bez instruktáže (zpracování 1) a po provedené instruktáži (zpracování 

2), a to bez ohledu na pořadí zadávaných prací. V dalším textu jsou postupně uváděny údaje 

získané pro jednotlivé oddíly. 

7.2.1 Oddíl IA – charakteristika textu 

Porovnání výsledků hodnocení oddílu IA bylo provedeno pro zodpovězení výzkumné 

otázky VO7: Může cíleně zaměřená příprava zvýšit úspěšnost ve splnění kritéria IA 

hodnotícího mj. typ textu? Byla vyslovena hypotéza H5: Bodové hodnocení kritéria 

zahrnujícího charakteristiku textu lze zlepšit v důsledku cíleně zaměřené přípravy. 

Byly porovnány výsledky hodnocení oddílu IA před provedením instruktáže, která se 

kromě jiného zaměřila právě na vhodné zpracování jednotlivých typů textů, a po něm. 

Porovnání výsledků hodnocení tohoto oddílu pro všechny žáky účastnící se experimentu 

ukazuje graf 23. Pro větší přehlednost byly výsledky uspořádány vzestupně podle bodových 

zisků dosažených při zpracování prvního zadání, tedy před provedením instruktáže (modré 

sloupce v grafu). Červené sloupce ukazují hodnocení prací psaných po provedené instruktáži. 

 
Graf 23: Změny v hodnocení oddílu IA po provedení instruktáže  

      Osa x: účastníci experimentu. Osa y: Bodové zisky dosažené v oddílu IA. 

Získané hodnoty byly podrobeny Wilcoxonovu testu statistické významnosti. Diference 

se projevily u 14 dvojic, test tedy bylo možno provést. Pro hladinu významnosti 0,05 je 

kritická hodnota Tk při 14 prvcích Tk = 21, získaná hodnota T pro ověřované měření je TIA = 

14, tedy hodnota nižší než Tk, zjištěné rozdíly jsou tedy statisticky významné. V rámci 

pedagogického experimentu tak bylo prokázáno statisticky významné zlepšení prací 
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studentů v oblastech hodnocených v oddílu IA (především charakteristika textu), a tím 

platnost hypotézy H5.  

 

7.2.2 Oddíl IIA – linearita, koheze a organizace textu 

V další části pedagogického experimentu byla provedena evaluace změn v hodnocení 

oddílu IIA (především linearita a souvislost textu), byla tak šetřena výzkumná otázka VO8: 

Může cíleně zaměřená příprava zvýšit úspěšnost ve splnění kritéria IIA hodnotícího 

především linearitu a souvislost textu? 

Vzhledem ke specifikům zadání maturitní práce, které je podrobně rozpracováno do 

jednotlivých bodů, lze očekávat, že základní textová linie bude srovnatelně lineární před 

provedenou instruktáží i po ní. Linearita a souvislost textu jsou dále ovlivněny především 

nepřesnostmi a chybami ve slovní zásobě a použitých mluvnických prostředcích, vliv 

instruktáže na tyto faktory nelze očekávat. Byla proto stanovena nulová hypotéza:  H0: 

Bodové hodnocení oddílu zahrnujícího linearitu textu se nezlepší v důsledku cíleně 

zaměřené přípravy. Také v případě tohoto oddílu byly porovnány výsledky, kterých 

účastníci experimentu dosáhli v hodnocení za oddíl IIA před provedením instruktáže a po 

něm. Výsledky uvádí graf 24. 

 

Graf 24: Změny v hodnocení oddílu IIA po provedení instruktáže  

       Osa x: účastníci experimentu. Osa y: Bodové zisky dosažené v oddílu IIA. 
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Také v tomto případě byly výsledky pro větší přehlednost uspořádány od nejnižších 

bodových hodnocení dosažených při zpracování prvního zadání. Modré sloupce v grafu značí 

bodové hodnocení dosažené před provedením cíleně zaměřené instruktáže, červené sloupce 

hodnocení PP zpracované po jejím provedení.  Z grafu je patrné, že ve třech případech se 

hodnocení kritéria IIA po instruktáži zlepšilo, v naprosté většině případů však nedošlo ve 

výsledcích hodnocení k žádným změnám, ve dvou případech došlo dokonce ke zhoršení. 

Vzhledem k tomu, že byly diference zjištěny pouze u 5 porovnávaných dvojic, nebylo možno 

získané výsledky podrobit Wilcoxonovu testu statistické významnosti, který je možno provést 

až od 6 zpracovávaných dvojic. Z grafu je však zřejmé, že stanovená nulová hypotéza je 

v tomto experimentálním měřítku potvrzena, a tedy výsledky hodnocení oddílu IIA 

zahrnujícího linearitu textu nebyly cílenou přípravou ovlivněny. Linearita dějové linie je 

dána přirozeným dodržením posloupnosti jednotlivých bodů zadání, na ostatní faktory 

působící případnou nelinearitu textu nemá cíleně zaměřená příprava vliv. 

 

7.2.3 Oddíl IIB - prostředky textové návaznosti (PTN) 

Jedním z cílů pedagogického experimentu bylo také zodpovězení výzkumné otázky 

VO9:  Může cíleně zaměřená příprava zvýšit úspěšnost ve splnění kritéria IIB 

hodnotícího především propojení textu s využitím prostředků textové návaznosti?  

Jedním z cílů instruktáže provedené v rámci pedagogického experimentu bylo také 

upozornit žáky na nutnost propojit text s využitím příslušných prostředků textové návaznosti 

(PTN), především spojek a vhodného odkazování. V rámci experimentu byly posuzovány 

změny v hodnocení oddílu IIB. Jak už bylo objasněno v kapitole 7.2, k hodnocení obou 

písemných prací byla použita tabulka kritérií platná pro MZ v roce 2016. Očekávali jsme, že 

míra vhodného a správného použití PTN se v důsledku instruktáže zvýší, proto byla stanovena 

následující hypotéza:  H6: Bodové skóre oddílu hodnotícího použití PTN v textu se zlepší 

v důsledku cíleně zaměřené přípravy. Také v případě tohoto oddílu byly porovnány 

výsledky, kterých účastníci experimentu dosáhli v hodnocení za oddíl IIB před provedením 

instruktáže a po něm. Výsledky uvádí graf 25. 
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Graf 25: Změny v hodnocení oddílu IIB po provedení instruktáže  

     Osa x: účastníci experimentu. Osa y: Bodové zisky dosažené v oddílu IIB. 

 

Výsledky jsou opět pro větší přehlednost uspořádány od nejnižších bodových hodnocení 

dosažených před provedením instruktáže (modré sloupce v grafu), červené sloupce v grafu 

značí bodové zisky ze zpracování druhého zadání po provedené instruktáži. Z grafu je patrné, 

že v bodových hodnotách dosažených za zkoumaný oddíl IIB došlo ke změnám oběma směry. 

Diference byly zjištěny u 13 dvojic, bylo proto možno ověřit statistickou významnost 

zjištěných rozdílů pomocí Wilcoxonova testu. Pro hladinu významnosti 0,05 je kritická 

hodnota Tk při 13 prvcích Tk = 17, získaná hodnota T pro ověřované měření je TIIB = 34,4, 

tedy hodnota vyšší než Tk, která statistickou významnost nepotvrzuje. V rámci pedagogického 

experimentu tak nebylo prokázáno statisticky významné zlepšení prací studentů v oddílu 

IIB hodnotícím použití PTN, hypotéza H tak nebyla potvrzena. Pro správné použití PTN 

zjevně nestačí jednorázová cílená instruktáž, práce s PTN souvisí s celkovou úrovní získaných 

řečových dovedností. 

 

7.2.4 Shrnutí výsledků pedagogického experimentu 

V rámci pedagogického experimentu nedošlo u zkoumaného vzorku 22 žáků v důsledku 

cíleně zaměřené přípravy žáků k celkovému zlepšení dosažených výsledků. Jediné kritérium, 

ve kterém se úspěšnost statisticky významně zvýšila, je kritérium IA hodnotící splnění 

charakteristiky textu. V tomto kritériu není posuzována výlučně úroveň řečových dovedností 
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studenta, ale také kompetence dodržet požadované formální náležitosti. Tuto kompetenci lze 

do jisté míry cílenou instruktáží zvýšit. Vliv instruktáže na výsledky dosažené v kritériích IIA 

(linearita textu) a IIB (šíře a správnost PTN) však prokázán nebyl. Lze předpokládat, že pro 

splnění požadavků daných kritérii v oddílech IIA a IIB nestačí žákům jen informace o tom, 

jak text vhodně propojit, bez dostatečné úrovně řečových dovedností žák nejen nedokáže 

pracovat se spojkami a dalšími PTN, ale ani např. vhodně ukotvit děj v čase použitím 

správných mluvnických prostředků.  

 

7.3 Výstupy analýz dotazníkového šetření 

Odpovědi na výzkumné otázky týkající se postojů učitelů k výuce psaní byly získány 

dotazníkovým šetřením, kterého se zúčastnilo 180 učitelů z celé České republiky, převážně 

učitelů SOŠ.  5 respondentů nevyučuje na střední škole, tito učitelé však mají zkušenosti 

s přípravou maturantů (1 důchodce, 2 VŠ učitelé, 2 učitelé jazykových škol), jejich odpovědi 

jsou proto do výsledků výzkumu zahrnuty. Pro účely práce jsou zásadní odpovědi učitelů 

středních odborných škol, které jsou porovnány s odpověďmi učitelů gymnázií. 

 

Procentní zastoupení učitelů z jednotlivých typů škol uvádí tabulka 17 a graf  26. 

Typy škol 
 

Počet 
učitelů 

Procentní 
zastoupení 

gymnázium 51 28 % 

gymnázium a SOŠ 10 6 % 

SOŠ 97 54 % 

SOŠ + SOU 14 8 % 

SOU 3 2 % 

jiné 5 3 % 

Tab. 17: Procentní zastoupení učitelů z jednotlivých typů škol v dotazníkovém šetření 
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Graf 26: Procentní zastoupení učitelů z jednotlivých typů škol 

 

Pro účely srovnání byly odpovědi učitelů v dotazníkovém šetření rozděleny do dvou 

skupin, na odpovědi učitelů gymnázií a odpovědi učitelů SOŠ.  

Šetření se zúčastnili především učitelé s dlouhou pedagogickou praxí, 56 % respondentů 

učí déle než 15 let, dalších 23 % učí 10–15 let. 

 

7.3.1 Vstupní úroveň středoškoláků 

VO10: Jaká je vstupní úroveň žáků nastupujících na střední školy? 

Výsledky maturitních prací některých žáků, především SOU, ale i SOŠ a v omezené 

míře i gymnázií ukazují, že jejich výstupní úroveň řečových dovedností nedosahuje 

požadované úrovně B1, jak je patrné z grafu 27.
178

  

 

                                                           
178

 Úspěšnost v PP neznamená vzhledem k nízkému cut-off score dosažení požadované úrovně B1, jak je 

uvedeno v kapitole 3.2.  Celkový počet žáků, kteří úrovně B1 nedosahují, je tedy vyšší než počet neúspěšných 

žáků v grafu. 
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Graf 27: Neúspěšnost žáků jednotlivých oborů v PP
179

 

 

Jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících dovednosti maturantů je i úroveň řečových 

dovedností, se kterou nastupují na střední školu. V rámci dotazníkového šetření byli proto 

respondenti požádáni, aby odhadli podíl žáků nastupujících na jejich školu s úrovní řečových 

dovedností A2, kterou RVP ZV deklaruje jako výstupní úroveň pro ZŠ. Byla tak testována 

následující hypotéza: 

H7: Úroveň řečových dovedností všech žáků nastupujících na střední školy dosahuje 

úrovně A2 podle SERR. 

Z grafu 28 je zřejmá alarmující skutečnost, že předpokládané úrovně řečových 

dovedností A2 nedosahuje při vstupu na střední školu podle odhadu respondentů téměř 

polovina žáků, a to téměř bez ohledu na typ školy. 

                                                           
179
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Graf 28: Odhadovaná úroveň řečových dovedností u žáků nastupujících na stření školu 

 

Podle očekávání je nejhorší situace na SOU, kde žádný z respondentů neuvádí nadpoloviční 

většinu nastupujících žáků se vstupní úrovní A2. Zarážející je skutečnost, že 5 respondentů 

z gymnázií (10 %) uvedlo, že vstupní úrovně A2 dosahuje méně než polovina studentů 

nastupujících ke studiu na gymnáziu. Situaci na jednotlivých typech škol uvádí graf 29. 

 

 Graf 29: Podíl žáků dosahujících úrovně řečových dovedností A2 při vstupu na jednotlivé 

typy škol 

Hypotéza tak nebyla potvrzena a platí, že vstupní úroveň žáků požadované úrovně A2 podle 

odhadu respondentů nedosahuje. 
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7.3.2 Přístup učitelů k výuce psaní 

V této části bylo zjišťováno, jaký je přístup učitelů k nácviku psaní v rámci jazykové 

výuky a jak se tento přístup změnil po zavedení státní maturitní zkoušky. Byla tedy testována 

výzkumná otázka VO11: Jaký je přístup učitelů k výuce psaní? 

Z grafu 30 je zřejmé, že naprostá většina dotazovaných učitelů považuje výuku psaní za 

důležitou (41 % respondentů), či dokonce velmi důležitou (53 % respondentů). Pouze 8 

respondentů (4 %) považuje výuku psaní za nedůležitou, všichni tito respondenti působí na 

SOU. Jde především o učitele těch žáků, kteří v naprosté většině vstupují do středoškolské 

výuky s jazykovou úrovní nižší než A2, hlavním cílem je tedy naučit je jazyk jako takový. 

 

 

Graf 30: Důležitost výuky psaní z hlediska učitelů 

 

Přestože učitelé považují výuku psaní za významnou, většina z nich (93 %) výuku psaní před 

výukou jiných řečových dovedností neupřednostňuje, jak ukazuje graf 31. Tato skutečnost je 

v naprostém souladu s RVP, který pro všechny typy škol deklaruje ekvivalentní přístup ke 

všem jazykovým dovednostem. 
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Graf 31: Preference výuky psaní před výukou jiných dovedností 

Uvedené odpovědi dokumentují vztah učitelů k výuce psaní v současné době, kdy je 

testování dovednosti psaní součástí SMZ. Pro zjištění, jak se tento postoj změnil právě 

v souvislosti se zavedením SMZ, byla zkoumána odpověď na výzkumnou otázku VO12: Jak 

ovlivnilo zavedení státní maturity přístup k výuce psaní na středních školách? 

V tomto případě byla v rámci dotazníkového šetření testována hypotéza H8: Ověřování 

písemného projevu v rámci státní maturitní zkoušky vede ke zvýšení pozornosti 

věnované výuce psaní na středních školách. Bylo zjišťováno, zda je hlavním důvodem pro 

výuku psaní ve školách jeho testování v rámci SMZ, a dále byl zjišťován vliv SMZ na 

pozornost, která je problematice psaní při výuce věnována.  

Jak je patrno z grafu 32, 66 % respondentů připouští, že hlavním důvodem pro výuku 

psaní je jeho testování v rámci SMZ.  
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Graf 32: Vztah učitelů k výuce psaní v souvislosti se SMZ 

Odpovědi učitelů na tuto otázku byly prakticky nezávislé na typu školy, na kterém 

respondenti působí. Výuku psaní by i bez jeho testování v rámci SMZ určitě resp. spíše ano 

vyučovalo 10 % resp. 25 % učitelů gymnázií oproti 9 % resp. 19 % učitelů SOŠ, zastoupení 

učitelů obou typů škol je tedy velmi podobné. 

Analogické jsou výsledky zjišťování míry pozornosti, která je psaní při výuce 

v souvislosti se SMZ věnována. 74 % dotazovaných učitelů uvádí, že v souvislosti se SMZ 

věnují psaní větší pozornost (43 % respondentů označilo odpověď spíše ano, 31 % určitě 

ano). Také v tomto případě se odpovědi učitelů gymnázií a učitelů SOŠ téměř neliší. 

Hypotéza H8 tedy byla potvrzena, učitelé připouštějí podstatný vliv SMZ na výuku 

psaní. 

 

7.3.3 Výuka dovedností souvisících s linearitou a spojitosti textu  

V další části dotazníkového šetření jsme se zaměřili na zodpovězení výzkumných 

otázek vztahujících se k obsahu výuky psaní. Nejdříve jsme zjišťovali postoj k výuce 

dovedností, které jsou hodnocené kritérii IIA a IIB tabulky pro hodnocení PP (viz kapitoly 3. 

a 4.2), tyto oddíly spolu úzce souvisí, a především oddíl IIB tvoří významnou součást šetření 

v rámci celé práce. Byla řešena následující výzkumná otázka:VO13: Jakou pozornost při 

výuce psaní věnují učitelé linearitě a kohezi textu? 

Psaní vyučuji především proto, že je testováno v rámci 
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V průběhu dotazníkového šetření byli respondenti dotazováni, do jaké míry učí své žáky 

v rámci psaní organizovat myšlenky a vhodně je propojovat. Z odpovědí na otázku o výuce 

organizace myšlenek vyplývá, že se učitelé této problematice při nácviku psaní věnují. 93 % 

učitelů všech typů škol se výukou organizace myšlenek zabývá, výuce organizace myšlenek 

se nevěnují pouze 3 % respondentů, vesměs učitelů SOŠ.  

 Respondenti byli v této souvislosti dotazováni i na výuku vhodného propojení textu. 

Byla ověřována dílčí hypotéza H9: V rámci výuky psaní se žáci učí propojovat text 

pomocí prostředků textové návaznosti. Cílem bylo zjistit, zda je přístup učitelů k výuce 

linearity jen všeobecný, či zda se explicitně věnují výuce prostředků propojení textu. Bylo 

zjištěno, že 95  % respondentů se při nácviku psaní na výuku spojek a dalších prostředků 

nezbytných k propojení textu zaměřuje, zbylých 5 % tvoří výhradně učitelé SOŠ. Hypotéza 

H9 tedy byla dotazníkovým šetřením potvrzena. 

 

7.3.4 Využití čtení textů pro nácvik psaní 

Při analýzách výsledků maturitní zkoušky byl testován vztah dovednosti čtení a psaní, 

v rámci dotazníkového šetření proto byli učitelé dotazováni na využití čtení při nácviku psaní. 

VO14: Jak využívají učitelé čtení textů pro nácvik psaní? 

Testovaná nulovaná hypotéza vychází z předpokladu, že učitelé obě dovednosti vyučují 

odděleně: H010: Pro nácvik psaní učitelé nevyužívají čtení textů. 

Na rozdíl od předpokladu učitelé ve velké míře deklarovali použití čtených textů pro 

výuku, 41 % respondentů texty spíše používá, 49 % je používá rozhodně, přičemž jsou 

využívány především texty z učebnic. S texty pracují více učitelé gymnázií, rozdíly jsou však 

pouze nevýznamné, jak ukazuje graf 33. 
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Graf 33: Využití čtení pro nácvik psaní 

Nulová hypotéza tedy nebyla potvrzena, učitelé čtení textů pro nácvik psaní 

využívají. 

Pro nácvik psaní však není důležité číst jen texty, které poskytují učebnice, případně 

další materiály, žáci se musí naučit číst i text, který napsali sami. Tuto dovednost nejlépe 

získají prostřednictvím psaní a editace konceptů, proto bylo v rámci dotazníkového šetření 

zjišťováno, do jaké míry učitelé s psaním nanečisto ve svých hodinách pracují. 

Prostřednictvím dotazníkového šetření je tedy hledána odpověď na následující 

výzkumnou otázku: VO15: Jak využívají učitelé psaní nanečisto při nácviku psaní? 

Předpokladem bylo, že studenti při nácviku písemné práce koncept nepíší; tomu odpovídá 

formulovaná nulová hypotéza H011: Při nácviku psaní studenti nepíšou koncepty.  

V tomto případě už stanovisko učitelů nebylo jednoznačné. Jak ukazuje graf 34, více 

než polovina učitelů s textem žáky jednou napsaným už dále ve výuce nepracuje. 
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Graf 34: Využití konceptu pro nácvik dovednosti psaní 

Významné rozdíly mezi učiteli gymnázií a SOŠ se v rámci šetření neprojevily, jak ukazuje 

graf 35. 

 

Graf 35: Využití konceptu pro nácvik dovednosti psaní – porovnání mezi typy škol 

Hypotéza nebyla jednoznačně potvrzena, rozdíl počtu učitelů pracujících s konceptem a 

těch, kteří psaní nanečisto do výuky nezařazují, není statisticky průkazný. 

 

7.3.5 Práce se slovníkem 

Při posuzování maturitních písemných prací bylo zjištěno, že žáci neumí pracovat se 

slovníkem, a dopouští se tak chyb ve slovní zásobě, které narušují porozumění textu. V rámci 

dotazníkového šetření byla tedy hledána odpověď na výzkumnou otázku VO16: Do jaké 

míry se žáci při výuce psaní učí pracovat s tištěnými slovníky? 
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 78 % dotazovaných učitelů tištěné slovníky při výuce psaní používá, nepoužívá je 21 % 

respondentů. Učitelé SOŠ uváděli častěji, že s tištěnými slovníky nepracují, rozdíly mezi 

učiteli obou zkoumaných typů škol však nejsou zásadní, jak ukazuje graf 36.  

 

Graf 36: Použití tištěných slovníků při výuce psaní 

Následnou komunikací s učiteli různých typů škol bylo zjištěno, že žáci používají tištěné 

slovníky zpravidla jen ve škole, v ostatních případech dávají přednost elektronickým 

slovníkům a překladačům. 

 

7.3.6 Problémy při výuce psaní 

V rámci dotazníkového šetření mezi učiteli byly zjišťovány i postoje učitelů 

k jednotlivým faktorům, které výuku psaní ve školách mohou ovlivnit. Hledali jsme odpověď 

na následující výzkumnou otázku: VO17: Co považují učitelé za největší problém při 

výuce psaní? 

Respondenti posuzovali na bodové škále, které skutečnosti z nabídky považují za 

největší překážku při výuce psaní. Mezi posuzovanou problematiku patřily časová náročnost 

při psaní v hodině, nedostatek materiálů, vhodných metod pro výuku psaní a vhodných úloh 

v učebnicích, nechuť studentů k psaní, nedostatečná vlastní erudice pro výuku psaní a 

náročnost oprav psaných textů. Z vlastní pedagogické zkušenosti jsme předpokládali, že 

nejvíce omezujícím faktorem je časová náročnost nácviku psaní, byla proto testována 

hypotéza  H12: Časová náročnost nácviku dovednosti psaní je faktorem, který učitele 

nejvíce omezuje při výuce psaní. 
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Překvapivé bylo zjištění, že s výjimkou náročnosti oprav nebyl u respondentů zjištěn 

shodný postoj k jednotlivým položkám uvedeným v této části dotazníku. Odpovědi byly 

vyhodnoceny jednak souhrnně pro všechny respondenty, jednak samostatně pro učitele 

gymnázií a učitele SOŠ. V odpovědích respondentů z těchto dvou typů škol, v dotazníkovém 

šetření nejvíce zastoupených, však nebyly pozorovány zásadní rozdíly. Vliv na odpovědi 

neměla ani délka praxe respondentů. 

Sumární odpovědi všech respondentů bez ohledu na typ školy jsou pro všechny 

ověřované položky uvedeny v tabulce 18 a  grafu 37.  

 

 

 

nevadí 

málo 

vadí středně vadí vadí velmi vadí 

Čas. Náročnost v hodinách 27 34 47 46 27 

Nedostatek materiálů 69 45 38 17 11 

Nedostatek metod 57 51 49 12 8 

Nedostatek úloh 61 53 34 26 6 

Nechuť studentů 20 40 51 43 26 

Nevím jak učit 86 44 37 10 3 

Náročnost oprav 22 23 42 49 44 

Tab. 18: Postoj učitelů k problémům při výuce psaní (počty učitelů) 

 

 

Graf 37: Postoj učitelů k problémům při výuce psaní (%) 

Učitelé měli možnost uvést i jiné problematické prvky ve výuce psaní, této možnosti 

však v naprosté většině nevyužili, v jednom případě respondent z gymnázia dokonce 
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explicitně uvedl, že mu nabídnutá škála „mluví z duše“. Další překážky ve výuce uváděli 

pouze jednotlivci, šlo především o nedostatečnou hodinovou dotaci (která však souvisí 

s ověřovanou časovou náročností) a nedostatečné finanční ohodnocení vzhledem k vyšší 

časové náročnosti na opravy v porovnání s učiteli ostatních předmětů. Jeden respondent 

zmínil i problémy s vedením školy týkající se systému hodnocení.  

Z grafu 37 je patrné, že nejvíce učitelům vadí náročnost oprav, kterou považuje za 

překážku při výuce psaní (stupeň 4 a 5 na škále) 51 % respondentů, téměř polovina z nich ji 

považuje za velký problém (stupeň 5 na škále).  Překvapivá je skutečnost, že 25 % 

respondentů označilo časovou náročnost oprav za málo obtěžující či vůbec neobtěžující.  

Jako nejmenší překážku ve výuce označili učitelé nedostatečnou znalost postupů, jak 

psaní vyučovat, a v souladu s tím i nedostatek materiálů pro výuku. Zajímavý fakt, že tytéž 

faktory považují někteří učitelé za obtěžující, zatímco jiným nevadí, dokumentují grafy 38 a 

39.  

 

Graf 38: Faktory, které učitelé považují za překážku ve výuce psaní  
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Graf 39: Faktory, které učitelé nepovažují za překážku ve výuce psaní 

 

Zatímco časovou náročnost ve výuce označilo jako překážku ve výuce 22 % učitelů, 

dalších 10 % učitelů nároky psaní na vyučovací čas za obtěžující nepovažuje. 9 % učitelů se 

potýká s nedostatkem materiálů pro výuku psaní, kdežto 18 % učitelů vyjádřilo s nabídkou 

materiálů spokojenost, analogická je situace s dostatkem vhodných metod a úloh 

v učebnicích.  Nechuť studentů zabývat se psaním považuje za limitující 21 % respondentů, 

zatímco 9 % dotazovaných učitelů nedostatek motivace studentů ke psaní nepociťuje. Pouze 

4  % respondentů by přivítala větší informovanost o vhodných přístupech k výuce psaní, 21 % 

učitelů se považuje v této oblasti za dostatečně erudované. 

Přestože tedy časová náročnost psaní v hodinách je uváděna jako jeden z nepříznivých 

faktorů, nejde o faktor pro výuku nejvíce nepříznivý, hypotéza H12 tak nebyla potvrzena. 

Pro snížení časové náročnosti psaní při výuce se nabízí možnost využít nácviku psaní 

v rámci domácích úkolů. Byla proto šetřena následující výzkumná otázka: VO18: Do jaké 

míry využívají učitelé možnost nácviku psaní v rámci domácích úkolů? 

Tato otázka byla zkoumána v rámci dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že 43 % 

respondentů psaní jako domácí úkol nezadává, 55 % učitelů naproti tomu s domácími 

úkoly pracuje. Vzhledem k obecně nižší motivaci žáků SOŠ jsme předpokládali, že psaní 

formou domácích úkolů bude využíváno především učiteli gymnázií, kteří u svých studentů 

mohou předpokládat větší ochotu zadané domácí úkoly plnit. Porovnáním odpovědí 
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respondentů z obou typů škol však bylo zjištěno, že mezi učiteli gymnázií a učiteli SOŠ není 

podstatný rozdíl, jak ukazuje graf 40. 

 

Graf 40: Využití domácích úkolů pro nácvik psaní 

 

Výzkum ukázal, že s výjimkou časové náročnosti v hodinách, nechuti studentů a 

náročnosti oprav dotazovaným učitelům žádné z nabízených alternativ ve větší míře nevadí. 

Porovnáním počtu odpovědí na jednotlivé položky bylo zjištěno, že učitelé většinu z nabídky 

problematických faktorů nepovažují za obtěžující, jak vyplývá z grafu 41, zobrazujícího 

procento učitelů, kteří označili určitý počet položek specifikovaný na ose x jako obtěžující 

resp. neobtěžující. Více než 20 % učitelů neuvádí žádný problém při výuce psaní, dalších 50 

% učitelů uvádí pouze jeden až dva nepříznivé faktory. Pouze 2 % respondentů označila jako 

obtěžující všech 7 faktorů v nabídce. 
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Graf 41: Podíl učitelů ve vztahu k počtu faktorů, které považují za obtěžující. 

 

7.3.7 Shrnutí výstupů dotazníkového šetření 

V rámci dotazníkového šetření byla zjištěna alarmující skutečnost, že podle názoru 

dotazovaných učitelů téměř polovina žáků vstupujících na střední školy nedosahuje 

úrovně řečových dovedností A2, která má být garantovanou úrovní dosaženou v rámci 

základního vzdělání. Vzhledem k tomu, že je SMZ jednotná pro všechny typy škol, nebyly 

zjištěny významné rozdíly v přístupu k výuce psaní u učitelů gymnázií a učitelů SOŠ. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že zavedení SMZ mělo pozitivní vliv na výuku psaní na 

českých středních školách, většina dotazovaných učitelů totiž připouští podstatný vliv SMZ 

na výuku psaní, někteří dokonce učí psaní výhradně kvůli jeho testování při maturitě. Zjistili 

jsme, že učitelé bez ohledu na typ školy využívají k nácviku psaní také čtení textů, 

nepracují však s texty, které napsali sami žáci v podobě konceptu. Téměř polovina učitelů 

nepoužívá pro nácvik psaní ani formu domácích úkolů, Jednou z testovaných dovedností 

v rámci psaní maturitní PP je i schopnost vhodně propojit text s využitím PTN, 95 % 

respondentů se při nácviku psaní na výuku spojek a dalších prostředků nezbytných 

k propojení textu skutečně zaměřuje. 

Získané výsledky odpovídají našemu vlastnímu empirickému sledování pedagogické 

skutečnosti. Výuce psaní se skutečně věnuje po zavedení SMZ větší pozornost, přestože 

především časová náročnost oprav je pro učitele na středních školách limitující.  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

7 6 5 4 3 2 1 0

Počet faktorů, které učitelé považují za obtěžující     

(% učitelů) 

% učitelů



132 
 

8. Shrnutí obsahových závěrů práce 

Teoretická část práce uvádí základní poznatky popisující postavení psaní v rámci výuky 

všech řečových dovedností, metody výuky psaní i jeho testování. Ukázali jsme, že centrální 

hodnocení maturitních písemných prací včetně kalibrace hodnotitelů a jejich řízení vedoucími 

týmů odpovídá běžně používané praxi, a doložili, jak je centrální hodnocení důležité pro 

získání reliabilních výsledků. Přestože problematice psaní a jeho začlenění do výuky věnují 

odborníci v publikované literatuře vzrůstající pozornost, a to jak z hlediska produktu, tak 

především z hlediska procesu psaní, chybí metodika založená na cíleném využití výsledků 

testování ve výuce. Porovnáním dokumentů, ze kterých SMZ vychází, byl u gymnaziálního 

studia zjištěn rozpor mezi výstupní úrovní řečových dovedností v cizím jazyce ověřovaných 

v rámci SMZ a výstupní úrovní požadovanou RVP G.  

Výzkumná část byla zaměřena především na možnost využití dat získaných z plošného 

testování řečových dovedností maturantů, především psaní v anglickém jazyce, na zjištění 

postojů učitelů k výuce psaní a vlivu SMZ na jejich výuku této řečové dovednosti, ale i na 

zjištění vlivu cílené výuky na dosažené výsledky. V této kapitole bude uvedeno stručné 

shrnutí výsledků výzkumu, odpovědí na základní výzkumné otázky a potvrzení či vyvrácení 

testovaných hypotéz. 

Empirická část práce je založena na kvantitativním výzkumu výsledků písemné práce 

v rámci státní maturitní zkoušky, a to z hlediska samotného psaní a jeho hodnocení, z hlediska 

úspěšnosti žáků i z hlediska učitelů. Vlastní výzkum je rozdělen do tří základních částí – 

analýzy dat získaných ze státních maturitních zkoušek, pedagogického experimentu a 

dotazníkového šetření. Data pro analýzy byla poskytnuta CZVV, zpracována byla především 

data z let 2014 až 2017. Vzhledem k úrovni řečových dovedností absolventů středních škol 

definovaných RVP byly výzkumnému šetření podrobeny výsledky žáků SOŠ, jejichž výstupní 

úroveň B1 je podle kurikulárních dokumentů shodná s úrovní ověřovanou SMZ. Byly 

sledovány především vztahy mezi výsledky dosaženými v písemné práci a v didaktickém 

testu, a to jak jako celku, tak i jednotlivých částí obou dílčích zkoušek. Pedagogický 

experiment byl proveden za takových experimentálních podmínek, aby bylo možno 

minimalizovat vliv intervenujících proměnných. Cílem výzkumu bylo sledovat vztahy mezi 

jednotlivými částmi SMZ, faktory, které ovlivňují úspěšnost studentů i principy výuky psaní 

na českých středních školách. 



133 
 

Výzkum dává odpovědi na výzkumné otázky položené v úvodu empirické části a potvrzuje 

nebo vyvrací formulované hypotézy. V této části uvádíme stručný souhrn zjištěných 

poznatků. 

VO1: V rámci ověření vztahu mezi celkovou úspěšností v PP a úspěšností v DT byla zjištěna 

vzájemná závislost mezi oběma sledovanými částmi SMZ, přestože každá z nich ověřuje 

jinou řečovou dovednost - PP produktivní dovednost psaní a DT receptivní dovednost poslech 

a čtení. Bylo tak potvrzeno, že má smysl zabývat se vztahy mezi dílčími položkami 

jednotlivých testů a pokusit se odhalit jejich vliv na úspěšnost studentů při konání SMZ. 

VO2: Zkoumání korelací mezi jednotlivými částmi didaktického testu a výsledky hodnocení 

v rámci jednotlivých kritérií PP ukázalo nízkou závislost mezi DT a kritériem IA posuzujícím 

charakteristiku textu, a tedy i splnění formálních náležitostí textu. Tato nízká korelace byla 

očekávána právě vzhledem k dovednostem hodnoceným v oddílu IA, které mají jen minimální 

souvislost s dosaženou úrovní řečových dovedností. Evidentní je také souvislost DT, 

především jeho 9. části ověřující použití mluvnických prostředků, a kritérií IVA a IVB 

ověřujícími rozsah a správnost použitých mluvnických prostředků. Překvapivá však je 

skutečnost, že nejvyšší korelace byla zjištěna mezi 3. částí DT a všemi sledovanými kritérii 

PP, neboť 3. část je součástí poslechového subtestu a souvislost mezi psaním a poslechem 

očekávána nebyla. Vysoká míra korelace je pravděpodobně dána skutečností, že 3. část jako 

jediná z celého DT obsahuje otevřené úlohy. 

VO3: Posouzením vztahů mezi jednotlivými částmi DT a písemnou prací byla ze subtestu 

čtení zjištěna nejsilnější korelace u 5. a 7. části, při jejich řešení jsou použity analogické 

dovednosti jako při psaní.  Při porovnání výsledků těchto dvou částí subtestu čtení 

s hodnocením jednotlivých kritérií PP však byla zjištěna nejvyšší míra korelace s oddílem 

IVB písemné práce, ve kterém se hodnotí celková úroveň řečových dovedností žáka a který na 

specifických dovednostech uplatněných při čtení a psaní závislý není. 

VO4: Jedním ze záměrů prováděných analýz bylo dokázat vztah mezi porozuměním 

komunikačnímu cíli a jeho vyjádřením. Proto byl zjišťován i vztah mezi částmi PP 

ověřujícími sdělení komunikačního záměru (oddíly IA, IB, IIA a IIB) a úlohami v DT, které 

jsou zaměřeny na pochopení komunikace, tedy na postižení hlavní myšlenky. Tento vztah 

však prokázán nebyl, naopak korelační koeficienty vyjadřující závislost mezi výsledky úloh 

na postižení hlavní myšlenky v DT a hodnocením analogických kritérií v PP dosahovaly 

nejnižších hodnot. 
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VO5: Velkou důležitost pro pedagogickou praxi má zjištění, ve kterých aspektech psaní 

vyjádřených kritérii mají žáci při zpracování písemné práce největší potíže. Výsledky 

hodnocení PP byly proto posuzovány také z hlediska neúspěšných žáků, v tomto případě bylo 

cílem najít kritérium činící žákům největší potíže. Neúspěšní žáci dosahovali nízkého 

bodového hodnocení v oddílech IVB a IVA; tuto skutečnost jsme očekávali vzhledem k tomu, 

že uvedená kritéria hodnotí schopnost pracovat vhodně s mluvnickými prostředky, ta úzce 

souvisí s celkovou dosaženou úrovní řečových dovedností. Zajímavé však bylo zjištění, že 

nejhorších výsledků dosahují neúspěšní studenti v oddílu IIB ověřujícím rozsah a správnost 

použití prostředků textové návaznosti.  

VO6: Jedním z cílů pedagogického experimentu bylo ověřit, zda lze cílenou přípravou 

zaměřenou především na taktiku, jak zvládnout problematické aspekty, zvýšit úspěšnost 

studentů. Kromě jiného bylo ověřováno i to, zda je možno zvýšit úspěšnost v kritériu IIB, ve 

kterém podle analýz dosahují žáci nejhorších výsledků. Porovnáním hodnocení písemné práce 

před cíleně zaměřenou instruktáží a po ní však nebyl zjištěn statisticky významný posun 

v hodnocení.  

VO7: Zpracování práce tak, aby bylo splněno kritérium IA týkající se dodržení 

charakteristiky textu, závisí také na tom, do jaké míry jsou žáci schopni aplikovat ve své 

písemné práci poznatky o jednotlivých typech textu a formálních náležitostech, které je třeba 

dodržet. Bylo proto očekáváno, že změny v hodnocení kritéria IA v důsledku cíleně zaměřené 

instruktáže budou statisticky významné, tento předpoklad byl splněn. 

VO8: Celý výzkum se soustředí především na kritéria popisující sdělení komunikačního cíle 

prostřednictvím jasného a srozumitelného textu. Byly proto sledovány také změny v bodovém 

hodnocení oddílu IIA po provedení instruktáže cíleně zaměřené na dosažení souvislého textu 

s lineárním sledem myšlenek. Analýza výsledků pedagogického experimentu však žádnou 

souvislost v této oblasti nepotvrdila. Pro dodržení linearity dějové linie stačí dodržovat 

posloupnost jednotlivých bodů zadání, zvýšení linearity použitím kohezních prostředků 

souvisí s celkovou úrovní řečových dovedností žáka, a tento faktor tedy nelze ovlivnit pouhou 

instruktáží. 

VO9: Analýzami výsledků neúspěšných žáků bylo zjištěno, že nejobtížnější pro maturanty 

s nižší úrovní řečových dovedností je zvládnutí kritéria IIB, které se týká správného použití 

PTN v odpovídajícím rozsahu pro vhodné propojení textu. V rámci pedagogického 
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experimentu byly proto analyzovány změny hodnocení v tomto kritériu před provedenou 

instruktáží a po ní. Přestože však došlo k několika změnám, statisticky významné zlepšení 

v hodnocení prokázáno nebylo. Vhodné a správné použití PTN souvisí také s celkovou úrovní 

řečových dovedností maturantů a vyžaduje déle trvající nácvik. 

VO10: V rámci průzkumu postojů učitelů k výuce psaní, především v souvislosti se SMZ, 

byla zjišťována skutečná vstupní úroveň žáků, kteří přicházejí na střední školy po ukončení 

ZŠ. Podle RVP ZV má být tato úroveň v případě 1. cizího jazyka, kterým anglický jazyk u 

maturujících žáků je, minimálně A2 podle SERR. Přestože by tedy bylo relevantní tuto 

úroveň považovat za garantovanou, nízká úroveň řečových dovedností některých maturantů 

tomu nenasvědčuje. Dotazníkovým šetřením byla zjištěna alarmující skutečnost, že podle 

názoru dotazovaných učitelů SŠ téměř polovina žáků úrovně A2 při nástupu na střední školu 

nedosahuje, týká se to i žáků gymnázií.  

V11: Zjišťovali jsme také postoj učitelů k výuce psaní v rámci výuky všech řečových 

dovedností. Většina dotazovaných učitelů považuje psaní za důležité, před výukou ostatních 

řečových dovedností však nácvik psaní neupřednostňují. 

V12: Přístup k výuce psaní byl z velké části přímo ovlivněn SMZ, dvě třetiny dotazovaných 

učitelů totiž vyučují tuto dovednost právě proto, že je v rámci státem garantované zkoušky 

ověřována. V tom je třeba spatřovat pozitivní washback efekt SMZ, která přes nároky na 

opravy písemnou práci obsahuje. 

V13: Vzhledem k obtížím, které žákům působí napsání souvislého, správně propojeného 

textu, jsme zjišťovali, do jaké míry se učitelé této problematice při výuce věnují.  V rámci 

nácviku psaní se učitelé nesoustředí pouze na výuku mluvnických prostředků a slovní zásoby, 

ale zaměřují se také na organizaci textu a propojení myšlenek pomocí prostředků textové 

návaznosti, a to bez ohledu na typ školy. 

V14: V rámci výzkumu byl ověřován i postoj učitelů k využití čtení a analýz čteného textu 

jako reciproční dovednosti pro nácvik psaní. Bylo zjištěno, že čtení textů učitelé do výuky 

psaní ve značné míře začleňují, pracují především s texty z učebnic. Učitelé tak využívají 

podobnosti v nácviku obou souvisejících řečových dovedností a nevyučují je pouze odděleně. 

V15: Zjišťovali jsme i postoj učitelů k psaní textu nanečisto, umožňujícímu nácvik editace 

napsaného. Více než polovina učitelů však psaní konceptu při výuce nevyužívá, nepracuje 
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s texty, které napsali sami žáci, neučí žáky číst a vhodně upravovat vlastní text. Koncept se 

však nepíše ani při reálné maturitě. 

V16: Vzhledem k tomu, že povolenou pomůckou při psaní maturitní písemné práce jsou 

slovníky v tištěné podobě, ověřovali jsme, zda jsou žáci na práci s tímto typem slovníků ve 

výuce připravováni. Celá pětina dotázaných učitelů své žáky s tištěnými slovníky pracovat 

neučí, to je to pravděpodobně jeden z důvodů, proč někteří žáci při zpracování PP práci se 

slovníkem nezvládnou. 

V17: Byly zjišťovány faktory, které učitelé při výuce psaní považují za problematické. Jako 

nejvíce obtěžující označili učitelé časovou náročnost oprav, pětina z nich si stěžuje na 

časovou náročnost ve výuce, další pětina na nechuť studentů. Překvapivě nebyl zjištěn žádný 

další faktor, na kterém by se respondenti shodli. Učitelé nepociťují nedostatek materiálů pro 

výuku ani výukových metod, vědí, jak k výuce přistupovat, jejich učebnice jim poskytují 

dostatečnou oporu. 

V18: Vzhledem k časové náročnosti nácviku psaní v průběhu vyučovacích hodin bylo 

zjišťováno, zda učitelé vedou žáky k samostatnému psaní v rámci domácích úkolů. Téměř 

polovina dotazovaných učitelů však žákům psaní jako domácí úkol nezadává. Je tomu tak bez 

rozdílu typu škol, na kterých učitelé učí. 

 

8.1 Diskuze, problémy výzkumu, doporučení pro další výzkum 

Předkládaný výzkum má v komplexní šíři postihnout vliv státní maturitní zkoušky na 

psaní v anglickém jazyce, jeho výuku a hodnocení na českých středních školách i propojení 

jednotlivých kritérií hodnocení psaní s dalšími řečovými dovednostmi. SMZ kromě jasně a 

přesně definovaných požadavků na výstupní úroveň řečových dovedností absolventů 

středních škol poskytuje každoročně i rozsáhlé soubory výsledků, kterých žáci v maturitních 

testech dosahují, se kterými se však ve větší míře v pedagogickém výzkumu dále nepracuje.  

Práce má proto ukázat možnosti využití těchto cenných materiálů pro zkvalitnění a 

racionalizaci jazykové výuky a naznačit směry pro další pedagogický výzkum v této oblasti. 

Údaje získané v rámci SMZ, na rozdíl od některých průzkumů v menším měřítku, 

reflektují skutečnou dosaženou úroveň žáků, a to především díky velkým množstvím dat 

získaných z relativně homogenního souboru žáků s přesně definovanou věkovou strukturou, 
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s obdobnou životní i výukovou zkušeností a stejnou motivací úspěšně vykonat zkoušku. 

Ke srovnatelnosti získaných dat přispívá i skutečnost, že všechny testy jsou psány ve stejnou 

dobu, ve shodných podmínkách a s identickým způsobem zadávání.
180

 Všechny uvedené 

skutečnosti redukují vliv intervenujících proměnných, výsledky testu tedy nejsou nahodilé a 

na rozdíl od mnohých simulovaných testů odpovídají skutečným dovednostem žáků. 

Výsledky maturitních testů a písemných prací pro výzkum jsou validní, testy jsou odborně 

konstruovány a požadovaná úroveň i obsah ověřovaných dovedností jsou posuzovány 

expertními týmy, pilotážemi i validační komisí.   

Vliv intervenujících proměnných však nelze vyloučit ani přes všechny výše uvedené 

skutečnosti, závěry porovnání výsledků mezi jednotlivými sledovanými roky jsou ovlivněny 

především odlišnostmi při konání SMZ v různých letech. 

Jedním z faktorů, které působí prokazatelnou změnu ve sledovaných výsledcích, je 

odlišnost zadání v jednotlivých termínech konání maturitní zkoušky. Jde o různé typy textů, 

které jsou v rámci PP pro SMZ zadávány a které musí postupně pokrýt všechny typy textů 

definované v RVP i v Katalogu požadavků. Každý typ textu nejen vyžaduje dodržení 

formálních náležitostí pro daný text vhodných, ale klade také odlišné nároky na jazykové 

prostředky potřebné pro vhodné splnění komunikačního záměru. Příkladem je zadání 

z řádného termínu roku 2015, kdy měli žáci napsat charakteristiku, typ textu, který je možno 

vytvořit s nižším použitým rozsahem mluvnických prostředků a který nevyžaduje použití 

minulého času ani dějových sloves. Žáci byli proto v takto zadané práci úspěšnější i při nižší 

úrovni řečových dovedností, tento trend se projevil i ve snížených korelačních koeficientech 

ukazujících vztah s DT
181

. Tam, kde by výsledky výzkumu mohly být touto odlišností 

ovlivněny, proto zadání z roku 2015 do analýz nebylo zahrnuto. 

Výsledné hodnocení v meziročním srovnání je ovlivněno i aktualizací kritérií hodnocení 

písemné práce, ke které se přistupuje na základě empiricky zjištěných nedostatků. V roce 

2016 tak došlo ke změně pořadí jednotlivých deskriptorů v oddílu IIB, posuzujícím šíři a 

správnost použitých prostředků textové návaznosti, která je popsána v kapitole 3.4.2. Nadále 

tak nedocházelo k situacím, kdy žáci, kteří nepoužili žádné PTN, a tedy se nemohli dopustit 

                                                           
180

 Didaktický test i písemná práce jsou zadávány proškolenými zadavateli, kteří postupují podle pevně 

stanovených jednotných pravidel. 
181

 Pokud je v 1. části PP zadán typ textu, který je pro žáky z hlediska zpracování jednodušší, zpravidla je ve 2. 

části PP zadání obtížnější. 
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globální chyby, mohli být hodnoceni minimálně jedním bodem v oddílu IIB, přestože rozsah 

použitých PTN byl nulový.  

Dalším faktorem působícím na dosažené výsledky je i samotný termín, ve kterém se 

zkouška koná. V jarním, řádném termínu koná maturitní zkoušku celá populace maturantů, 

kdežto v podzimním, opravném termínu jsou to především ti, kteří v řádném termínu neuspěli, 

případně nebyli připuštěni k maturitě. Neúspěšnost žáků v podzimním termínu je proto vyšší, 

než je tomu v termínu řádném. Pro vyloučení tohoto vlivu jsme v rámci výzkumu pracovali 

pouze s výsledky jarního termínu. 

Přestože data z opravných termínů v rámci předkládané práce nebyla zpracována, bylo 

by prospěšné v rámci dalších výzkumů porovnat ve velkém měřítku výsledky dosažené 

v jednotlivých kritériích v opravném i v řádném termínu a zjistit vztah mezi nimi. Kritéria 

hodnocení byla formulována pro hodnocení písemných prací na úrovni B1, jejich platnost pro 

práce psané v opravných termínech může být limitována.  

Jedním ze záměrů výzkumu bylo ověřit souvislost mezi receptivní dovedností čtení a 

produktivní dovedností psaní, a pokusit se tak snížit časovou náročnost nácviku psaní 

využitím nácviku technik pro čtení. Tato souvislost se však při analýzách neprokázala, podle 

výsledků výzkumu tak výuku psaní prostřednictvím technik pro čtení jako přípravu k SMZ 

nelze realizovat. 

Dotazník mezi pedagogy odráží současnou pedagogickou skutečnost a dokumentuje 

aktuální postavení psaní ve výuce.  Dotazníkové šetření přineslo mnoho pozitivních zjištění, 

navíc ukázalo zájem a ochotu učitelů zúčastnit se výzkumu. Přesto se objevily i slabé stránky. 

Navzdory pretestaci nebyla v dotazníku jasně a srozumitelně formulována otázka týkající se 

dovednosti učitelů vyučovat psaní. Odpověď na tuto otázku působila respondentům problémy, 

tato otázka tedy není dostatečně validní.  

Výsledky dotazníkového šetření odhalily alarmující zjištění o nedostatečné výstupní 

úrovni řečových dovedností žáků vycházejících ze základní školy, na kterou poukazuje 

většina respondentů. Toto stanovisko potvrzuje i nízká úroveň řečových dovedností některých 

maturantů, kteří kvůli jazykovým nedostatkům nedokážou v písemné práci jasně a 

srozumitelně sdělit komunikační záměr a jejichž texty jsou na hranici srozumitelnosti. Tato 

problematika by měla být předmětem dalšího výzkumu, protože vstupní úroveň nastupujících 

středoškoláků podmiňuje možnost dosažení požadované výstupní úrovně. Nové výzkumné 
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šetření by však nemělo vycházet pouze z hrubého odhadu učitelů, ale mělo by také 

specifikovat aspekty jazykové kompetence, které učitelé posuzují.  

V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že kromě časové náročnosti při opravách 

učitelé většinou nepociťují žádné problémy při výuce psaní. Psaní vyučují především 

v souvislosti s jeho testováním v rámci SMZ. Vzhledem k vysokému početnímu zastoupení 

žáků konajících SMZ z anglického jazyka tak došlo k zásadnímu ovlivnění výuky angličtiny 

na všech typech škol. Této situaci se přizpůsobili i vydavatelé učebnic, kteří česká vydání 

svých učebnicových řad doplňují o přílohy věnované nácviku maturitních úloh, často 

připravené ve spolupráci s českými učiteli. Situace ve výuce anglického jazyka se tak zásadně 

liší od jazyka německého
182

, kde malé procento maturujících žáků brzdí vliv SMZ na změny 

ve výuce. 

V rámci oprav maturitních písemných prací v jednotlivých letech se ukázalo, že kromě 

formálního, obsahového a jazykového zvládnutí práce se pro některé žáky stává problémem i 

samotné psaní rukou, které žáci na středních školách při běžné výuce prakticky nepoužívají, 

ale které je implicitně zahrnuto v požadavcích na úspěšné zvládnutí PP. 

 

8.2 Doporučení pro pedagogickou praxi 

Zavedení SMZ z anglického jazyka jako komplexní zkoušky zahrnující také testování 

psaní přineslo zásadní zlom ve výuce této produktivní dovednosti. Nácvikem psaní se začali 

zabývat i ti učitelé, kteří by ho bez nutnosti připravit žáky k maturitě vyučovali jen v omezené 

míře, nebo dokonce nevyučovali vůbec. Systém hodnotících kritérií, která posuzují nejen 

správnost slovní zásoby a mluvnických prostředků, ale rovnocenně také splnění 

komunikačního cíle a organizaci textu, vedou k uplatnění komunikačního přístupu k výuce 

jazyka.  

RVP pro všechny typy středních škol kladou na výuku psaní stejný důraz jako na výuku 

ostatních řečových dovedností, také v současných učebnicových řadách angličtiny je psaní 

zastoupeno již od nejnižších úrovní rovnoměrně s ostatními řečovými dovednostmi. Učitelé 
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 Situací ve výuce psaní v německém jazyce se v souvislosti se SMZ ve své disertační práci zabývala Kolářová, 

2016. 
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tak mají v souladu s výsledky dotazníkového šetření pro nácvik psaní vhodnou metodiku, 

dostatek informací, materiálů i úloh v učebnicích.  

Analytická kritéria formulovaná pro hodnocení PP v rámci SMZ mají pozitivní přínos 

také pro výuku psaní, jak jsme ukázali v kapitole 4. Učitelé i žáci přesně vědí, na co se mají 

při nácviku zaměřit, dokážou určit slabé stránky svého písemného projevu a soustředit se na 

jejich zlepšení. 

Limitujícím faktorem je jednoznačně časová náročnost oprav napsaných textů. 

Problémem je však i další skutečnost zjištěná v dotazníkovém šetření; vysoké procento učitelů 

totiž neučí žáky editovat svůj napsaný text, nevyužívají psaní textu nanečisto a nácviku úprav 

vlastního textu. K psaní tak stále přistupují spíše jako k produktu než jako k procesu. 

V dalším textu proto uvedeme doporučení a návrh metod, které mohou pomoci zmíněné 

nedostatky odstranit a které vycházejí jednak z teoretických poznatků uvedených v kapitolách 

2.3 a 4., jednak z vlastní pedagogické zkušenosti autorky a z ověření v rámci speciálních 

metodických seminářů zaměřených na výuku psaní v angličtině na středních školách. 

Nejprve se budeme věnovat problematice snížení časové náročnosti oprav, která učitele 

při výuce trápí nejvíce, ale i časovým nárokům pro nácvik psaní v hodinách. Jako 

nejvhodnější pro oba zmiňované problémy se osvědčila metoda skupinového psaní. Písemnou 

práci, obsahující 4 body zadání, podobně, jako je tomu u PP v rámci SMZ, napíše vždy 

skupina čtyř žáků tak, že každý žák vypracuje samostatně jeden bod zadání. Společně potom 

všechny čtyři napsané části upraví a propojí tak, aby výsledkem byl souvislý text. Výhody 

tohoto postupu jsou zřejmé. Tím, že každý žák píše pouze čtvrtinu textu, se na čtvrtinu zkrátí 

čas potřebný pro psaní v hodině. Žáci se učí pracovat s napsaným textem, každý žák nečte 

pouze svůj text, ale i texty ostatních členů skupiny. Výhodou tohoto postupu je, že u textů 

jiných autorů si lépe uvědomí nejasné a nesrozumitelné myšlenky, ale i nevhodné a nesprávné 

použití všech jazykových prostředků. Současně se žáci učí vhodně propojit text tak, aby 

vznikl kohezní celek. Tento přístup má také silnou motivační roli, každý student píše jen 

velmi krátký text, navíc všechny problémy mají žáci možnost diskutovat ve skupině. Pokud se 

učitel rozhodne takto napsaný text opravit, opravuje jen čtvrtinu písemných prací v porovnání 

se samostatným vypracováním celé práce každým žákem; nedostatky ve zpracování jsou 

navíc z velké části odstraněny už samotnými pisateli při práci ve skupinách.  
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Jasně formulovaná analytická kritéria umožňují učitelům snížit časovou náročnost oprav 

i tím, že se v rámci oprav písemné práce soustředí jen na některá z kritérií, například linearitu 

textu a jeho propojení. V tomto případě mohou být žáci s hodnoceným kritériem seznámeni 

předem, tato technika je vhodná právě pro cílený nácvik aspektu psaní v rámci hodnoceného 

kritéria. Pokud je sledované kritérium označeno až po napsání práce, žáci se soustředí na 

všechny aspekty rovnoměrně a cílem je pouze ušetřit čas učitele při opravě. Doporučujeme 

využití obou přístupů, neboť žáci se často nedokážou soustředit na větší množství aspektů, 

zvláště pro slabší žáky je pak přínosný i nácvik psaní textu jako celku. 

Z analýz dat získaných z realizace písemných maturitních prací vyplývá, že největším 

problémem pro žáky SOŠ je vhodné propojení textu s využitím dostatečné šíře prostředků 

textové návaznosti hodnocené v oddílu IIB. U žáků s nejnižší úrovní řečových dovedností se 

objevují nedostatky dokonce i v odkazování pomocí zájmen, které by mělo být v dostatečné 

míře zvládnuto už na úrovni A2 při vstupu na střední školu. Časté je však také psaní příliš 

krátkých či příliš dlouhých vět, o kterém jsme se zmiňovali v kapitole 4.2. Vhodnou metodou 

se jeví použití nastříhaných částí vět a jejich spojování, případně vynechání spojek 

v napsaném vzorovém textu a jejich následné doplnění studenty.  

Pro studenty s vyšší úrovní řečových dovedností lze k nácviku použití PTN využít i 

textu s chybným propojením, ať už formou nejednoznačných odkazů či nevhodných spojek. 

Pro slabší studenty však tento postup lze doporučit jen ve velmi omezené míře například tam, 

kde je třeba upozornit na opakovanou chybu. Vhodné je využít autentických chyb z prací 

žáků. 

Přestože jsme se v rámci empirického výzkum zaměřili především na kritéria hodnotící 

obsah textu a jeho propojení, zjistili jsme zvláště u žáků s nižší dosaženou úrovní řečových 

dovedností neschopnost používat správně slovník, který je v tištěné podobě při psaní písemné 

práce povolenou pomůckou. Žáci se jinde než při školní výuce s tištěným slovníkem 

nesetkají, používají většinou překladače, případně elektronické slovníky. Neumí proto vybrat 

do svého textu vhodné slovo, někteří nedokážou ani správně ve slovníku najít český výraz, 

který chtějí přeložit
183

. Paradoxně se tak součástí špatného hodnocení stávají skutečnosti, 

které přímo s použitím jazyka nesouvisejí, které je však třeba v rámci výuky posilovat. Více 

než pětina respondentů dotazníkového šetření však své studenty s tištěným slovníkem 
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 Např. při zpracování tématu My Most Frightening Experience napsal žák v maturitní PP: He went to sea and 

start heat. Žák nedokázal správně rozlišit mezi slovy „topit“ a „topit se“. Jiný žák, který napsal věty: I saw bear. 

I licked tree.“, nedokázal dokonce správně rozlišit mezi slovy „lízt“ (rozuměj: „lézt“) a „lízat“.  
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pracovat neučí, bylo by tedy vhodné navrhnout metody účelné právě pro nácvik správného 

použití slovníku. 

V rámci oprav maturitních písemných prací v jednotlivých letech se ukázalo, že kromě 

formálního, obsahového a jazykového zvládnutí práce se pro některé žáky stává problémem i 

zvládnutí čitelného psaní rukou, které žáci na středních školách při běžné výuce používají ve 

stále menší míře. Využívání prezentací ve výuce a jejich dostupnost ve výukovém prostředí 

Moodle či jinde omezuje psaní poznámek rukou, stejně jako zpracování esejí, zápisů 

z laboratorních prací či projektů na počítači. Také zavádění tabletů do výuky na základních 

školách nácviku rukopisu neprospívá. Nečitelný rukopis se tak může v budoucnu stát 

problémem, který naruší srozumitelnost textu, a tím i sdělení komunikačního cíle.  
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9. ZÁVĚR 

Zavedení jednotné státní maturity z cizího jazyka sjednotilo a kvantifikovalo 

požadované výstupy na různých typech středních škol v České republice, a ovlivnilo tak 

významným způsobem výuku anglického jazyka na středních školách v České republice. 

Změna přístupu k hodnocení, důraz na splnění komunikačního cíle a použití kritérií 

analytického hodnocení umožňují jak objektivizaci hodnocení, tak i efektivnější výuku 

jazyka, které se tak přiblížilo hodnocení mezinárodních jazykových zkoušek. Povinnost všech 

hodnotitelů absolvovat školení centrálně profesionálně připravené a realizované proškolenými 

lektory nejen umožňuje profesní růst pedagogů, ale připravuje učitele k tomu, aby vyučovali 

v souladu s požadovanými výstupy. 

Přestože je při přípravě studentů k maturitě pro učitele jednodušší soustředit se 

především na přípravu na didaktické testy zaměřené na ověření receptivních řečových 

dovedností, která má dostatečnou podporu ve všech používaných učebnicích,
184

 testování 

dovednosti psaní v rámci SMZ si vynutilo také přípravu na písemnou práci. Právě na výuku, 

hodnocení a analýzu výsledků psaní v rámci SMZ se autorka práce zaměřila ve svém 

empirickém výzkumu. Při výzkumu byla ověřována vzájemná souvislost čtení a psaní v rámci 

SMZ, která by umožnila obě formy přípravy propojit a snížit tak časovou náročnost přípravy 

pro psaní. Tato souvislost se však neprokázala. 

Formulace analytických kritérií umožnila jasně specifikovat dílčí dovednosti, které jsou 

nezbytné pro úspěšné splnění požadavků na maturitní písemnou práci z anglického jazyka. 

Důležitost předkládaného výzkumu pro pedagogickou praxi spočívá proto především ve 

zjištění, ve kterých kritériích mají žáci při zpracování písemné práce největší potíže, a 

v předložení návrhů metod na nácvik dovedností zásadních pro splnění těchto kritérií. 

Práce se v neposlední řadě zabývá také problémy učitelů při výuce psaní a pokouší se 

navrhnout možné řešení. Některé problémy, jako je nízká výstupní úroveň řečových 

dovedností u absolventů základních škol nastupujících na střední školy, jsou však natolik 

zásadní, že bude třeba řešit je systémově v rámci samostatného výzkumu a spolupráce se 

státními institucemi. 
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 PÍŠOVÁ, E.: Studijní materiály a maturita z anglického jazyka: in: Kolektiv autorů: Metodický poradník 

učitele cizího jazyka, Ústí nad Labem, 2013, ISBN 978-80-7414-610-7 
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Výsledky získané z výzkumu v rámci disertační práce budou poskytnuty CZVV a 

prostřednictvím plošných školení organizovaných CZVV ve spolupráci s NIDV také přímo 

učitelům.  
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PŘÍLOHY 
 

PŘÍLOHA 1 - Typy textů pro PP v rámci SMZ CJ a jejich formální 

náležitosti 

 

1. část písemné práce: 

 Korespondence 

- Dopis 

- oslovení, rozloučení, podpis 

- členění na úvod, hlavní část, závěr 

- grafické vyznačení odstavců 

- E-mail 

- oslovení, rozloučení, podpis 

- členění na úvod, hlavní část, závěr 

- grafické vyznačení odstavců 

 Vypravování 

• nadpis  

• členění na úvod, hlavní část a závěr 

• grafické vyznačení odstavců 

 Článek 

• nadpis 

• členění na úvod, hlavní část a závěr 

• grafické vyznačení odstavců 

 Charakteristika 

• nadpis  

• členění na úvod, hlavní část a závěr 

• grafické vyznačení odstavců 

 Popis 

• nadpis 

• členění na úvod, hlavní část a závěr 

• grafické vyznačení odstavců 
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2. část písemné práce: 

 Korespondence 

- E-mail 

- oslovení, rozloučení, podpis 

- Formální žádost 

- oslovení, rozloučení, podpis 

- hlavní část a závěr 

- Pozvánka 

- oslovení, podpis 

 Popis 

• nadpis 

• členění na úvod, hlavní část a závěr 

 Zpráva 

• nadpis 

• členění na úvod, hlavní část a závěr 

 Oznámení 

• nadpis 

• členění na úvod, hlavní část a závěr 

 Instrukce, návod 

• nadpis 

• grafické členění z obsahového hlediska do odstavců nebo jinak členěných logických 

celků  

• členění na úvod, hlavní část a závěr 
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PŘÍLOHA 2: Specifikace písemné práce (PP) v Katalogu požadavků (2014) 

Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní, má tři části: 

didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku.
185

 

Maturitní zkouškou z anglického jazyka jsou primárně ověřována všeobecná témata a 

dovednost žáka reagovat v konkrétních a běžných situacích.
186

 

 

Část A – Řečové dovednosti
187

 

2 Produktivní řečové dovednosti a strategie
188

 

2.1 Písemný projev 

Žák dovede: 

•  popsat místo, cestu, věc, osobu; 

•  popsat zážitek, událost, zkušenost, děj; 

•  popsat pocity a reakce, např. lítost, radost, libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, 

překvapení, 

obavu; 

•  popsat a/nebo představit sebe i druhé; 

•  vyjádřit názor / postoj / morální stanovisko; 

•  vyjádřit vlastní myšlenky; 

•  vyjádřit úmysl, přání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.; 

•  vysvětlit určité činnosti a/nebo skutečnosti; 

•  vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému; 

•  vysvětlit, co považuje za důležité; 

•  sdělit / ověřit si informace a zprávy; 

•  požádat o informace; 

•  zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.; 

•  shrnout a/nebo využít faktografické informace. 

Charakteristika písemného projevu žáka 

Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově i 

jazykově nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny 

jasně a srozumitelně, vhodně a účelně vzhledem k zadání písemné práce a v souladu s 

běžnými pravidly výstavby požadovaného typu textu. Výsledný text je čitelný a splňuje 

požadavky na stanovený rozsah. 

Myšlenky a informace jsou v textu řazeny lineárně a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny 

běžnými spojovacími výrazy. Text je vhodně organizován. Pokud to vyžaduje typ textu 

s ohledem na zadání, je text ve standardizované konvenční podobě. 

Jazykové prostředky jsou v rámci požadované jazykové úrovně použity přesně, vhodně 

a v odpovídajícím rozsahu. Pravopis a lexikální prostředky respektují standardní variety 

jazyka.  

Úroveň formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunikační situaci a příjemce. Vliv 

mateřského či jiného cizího jazyka může být postřehnutelný, nesmí však ovlivnit 

srozumitelnost písemného projevu žáka. 

Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů 

Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a běžným tématům a situacím, s nimiž 

se žák může setkat v každodenním životě. 

Témata a komunikační situace se týkají těchto oblastí: osobní (rodina, přátelé, volnočasové 
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 Katalog požadavků, str. 5 
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aktivity, koníčky, zájmy apod.), veřejné (služby, společenské události, kultura a sport, příroda, 

tradice apod.), vzdělávací (výuka, školní akce, pobyt na jazykovém kurzu apod.) a pracovní 

(brigáda, plány do budoucna, běžné profese apod.). 

 

Část B – Jazykové kompetence
189

 

Jazykové kompetence jdou napříč všemi řečovými dovednostmi. S ohledem na ověřovanou 

řečovou dovednost a jazykovou referenční úroveň žák zná a dovede používat: 

• lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie; 

•  jazykové funkce; 

•  pravidla gramatiky; 

•  základní pravidla o stavbě slov, vět, větných a nadvětných celků; 

•  zvukové prostředky.  

Charakteristika jazykových kompetencí žáka 

Žák flexibilně, efektivně a s dostatečnou přesností využívá běžné a frekventované lexikální 

prostředky, případně dovede upravit své vyjadřování tak, aby se vypořádal i s méně 

obvyklými či obtížnými situacemi. Žák se dovede vyjádřit do určité míry s pomocí opisných 

prostředků. 

Žák dovede ke svému vyjadřování používat dostatečně širokou škálu jazykových funkcí 

(např. vyjádřit omluvu, lítost, žádost) a s omezenou přesností na širokou škálu jazykových 

funkcí reagovat. 

Žák dovede dodržovat v psané i mluvené podobě důležité zdvořilostní normy a respektuje 

nejdůležitější rozdíly typické pro danou jazykovou oblast. 

Žák dovede používat správně repertoár běžných gramatických prostředků, při vyjadřování 

složitějších myšlenek se mohou vyskytovat chyby, které však nebrání porozumění projevu. 

Žák dovede respektovat standardní pravidla pravopisu anglického jazyka. 

Sdělení žáka je srozumitelné i přes občasný výskyt chyb ve výslovnosti, cizí přízvuk nebo 

nesprávnou intonaci, promluva žáka je dostatečně plynulá a je možné ji většinou bez 

problémů sledovat. 

Vliv mateřského nebo jiného cizího jazyka může být patrný, srozumitelnost projevu však není 

ovlivněna. 

Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů 

Rozsah a přesnost jednotlivých složek jazykových kompetencí vyplývají z charakteristiky 

komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů uvedených v části C 

tohoto katalogu. 

 

Část C – Tematické okruhy, komunikační situace a oblasti užívání jazyka
190

 

1 Tematické okruhy 

Tematické okruhy se týkají konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, 

vzdělávací a pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže 

vymezeným tematickým okruhům. 

Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny 

a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); 

domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské 

aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; 

plány do budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod. 

Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); 

školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, 

hygienické návyky, vzhled) apod. 
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Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, 

bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy 

mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního 

prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování 

(např. cestování do zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí 

jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod. 

2 Témata 

Tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet všeobecných témat pro jednotlivé 

tematické okruhy však nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat 

k několika tematickým okruhům a vzájemně se mohou prolínat. 

Mezi všeobecná témata patří: 

•  Osobní charakteristika 

•  Rodina 

•  Domov a bydlení 

•  Každodenní život 

•  Vzdělávání 

•  Volnočasové aktivity a zábava 

•  Mezilidské vztahy 

•  Cestování a doprava 

•  Zdraví a hygiena 

•  Stravování 

•  Nakupování 

•  Práce a povolání 

•  Služby 

•  Společnost 

•  Zeměpis a příroda 

V katalogu nejsou vymezena specifická a odborná témata. Mezi specifická a/nebo odborná 

témata patří témata, která zahrnují požadavky na znalost specifické/odborné slovní zásoby. 

Specifická a/nebo odborná témata mohou být svým obsahem a svými požadavky na žáka 

společná všem oborům vzdělávání (např. reálie �eské republiky), určitým oborům vzdělávání 

(např. strojírenství, telekomunikace, informační technologie, ekologie a ochrana životního 

prostředí; doprava a spoje) i jedinečná (např. specifika daného regionu nebo školy, výměnný 

studijní pobyt třídy v dané jazykové oblasti, školou organizovaná návštěva divadelního 

představení). 

3 Komunikační situace a oblasti užívání jazyka 

Komunikační situace procházejí napříč řečovými dovednostmi a tematickými okruhy 

uvedenými v tomto katalogu požadavků. Požadavky na žáka jsou zasazeny do kontextu 

konkrétní situace v rámci následujících oblastí užívání jazyka: 

  Oblast osobní, v níž žák vstupuje do komunikačních situací jako soukromá osoba 

s vazbami zejména na přátele a rodinné prostředí. Komunikační situace se týkají 

vlastní osoby žáka (identita, koníčky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí apod.) 

a mohou se odehrávat v rovině osobní korespondence nebo interakce po telefonu, 

rozhovoru v rámci rodinné oslavy, přátelského rozhovoru s rodilým mluvčím apod. 

Konkrétní situace se mohou týkat např. pobytu v hostitelské rodině, setkání s přáteli 

nebo osobami ze zahraničí, sportovní nebo kulturní události. 

  Oblast veřejná, v níž žák vystupuje jako součást širší veřejnosti a vstupuje do 

komunikačních situací jako účastník společenského/veřejného života. Komunikační 

situace se mohou odehrávat v rovině formální korespondence, interakce po telefonu, 

společenské nebo administrativní interakce apod. Konkrétní situace se mohou týkat 

např. realizace ubytování nebo koupě bytu, jednání na úřadě, využívání zdravotních 
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služeb, využívání veřejné dopravy. Tematicky do oblasti veřejné spadají např. příroda, 

životní prostředí, kultura a sport, sdělovací prostředky, věda a technika. 

  Oblast vzdělávací, v níž žák vystupuje jako součást organizovaného vzdělávacího 

procesu a vstupuje do komunikačních situací jako účastník tohoto procesu. 

Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině formální korespondence nebo 

interakce s vyučujícím nebo zástupcem vzdělávací instituce, debaty nebo rozhovoru 

během vyučování, pohovoru s uchazečem o studium apod. Konkrétní situace se 

mohou týkat např. výuky v jazykovém kurzu nebo přestávky mezi výukou, prezentace 

ve třídě, akce pořádané školou. 

  Oblast pracovní, v níž žák vstupuje do komunikačních situací jako účastník 

pracovního procesu (např. žák je na praxi nebo na brigádě). Komunikační situace se 

mohou odehrávat v rovině formální korespondence nebo interakce po telefonu, 

interakce se stávajícím nebo budoucím zaměstnavatelem apod. Konkrétní situace se 

mohou týkat např. pohovoru uchazeče o zaměstnání, brigádu nebo sezónní práci. 

Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za uzavřenou. Komunikační situace v rámci 

jednotlivých oblastí však zpravidla zahrnují následující složky: 

•  prostředí, místo a čas (kde a kdy se komunikační situace odehrává); 

•  osoby (kdo se komunikační situace účastní a v jaké společenské roli); 

•  události/činnosti/úkony (co se během komunikační situace odehrává); 

•  předmět komunikace (čeho/koho se komunikační situace týká). 

 

Část D – Základní specifikace maturitní zkoušky z anglického jazyka
191

 

Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní. Je tvořena 

didaktickým testem, v němž jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány receptivní 

řečové dovednosti (poslech a čtení) a jazykové kompetence žáka, písemnou prací, v níž je 

ověřována produktivní řečová dovednost žáka (písemný projev), a ústní zkouškou, v níž jsou 

ověřovány produktivní řečové dovednosti žáka (ústní projev a interakce). 

2 Písemná práce
192

 

Písemnou práci tvoří dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém nebo 

anglickém jazyce. Délka požadovaného textu je pro každou část písemné práce stanovena 

s ohledem na slohový útvar a požadavky na ověřované dovednosti. Požadovaný rozsah textu 

je vždy uveden v instrukcích. Během testování je povoleno používat slovníky, které 

neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu. 

 

Část E – Vzorové úlohy 

Příklad 65 (Vzorová úloha k 1. části písemné práce)
193

 

Váš učitel angličtiny Richard Smith se před koncem školního roku musel vrátit domů do 

Skotska, a tak s vámi nemohl jet na závěrečný několikadenní školní výlet. Po návratu jste 

se rozhodl/a, že mu o výletě napíšete. 

Napište Richardu Smithovi dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 

• vyjádříte lítost, že s vámi nemohl jet; 

• uvedete alespoň dvě informace o místě pobytu (např. ubytování, okolí); 

• budete vyprávět o tom, co jste na výletě se svou třídou dělali; 

• se zeptáte na jeho prázdninové plány. 

____________________________________________________________________ 

Příklad 66 (Vzorová úloha ke 2. části písemné práce) 

Na nástěnce ve škole jste si přečetl/přečetla následující inzerát: 
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English native speaker wants to learn 

Czech. English conversation in return. 

Write to sandra.green@gmail.com 

Tato nabídka vás zaujala, a proto jste se rozhodl/a na inzerát odpovědět. 

Napište Sandře Greenové e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

• uvedete, proč píšete; 

• se představíte (např. jméno, věk, zájmy); 

• navrhnete, kde a jak často by se mohly hodiny konat; 

• se zeptáte alespoň na jednu další informaci, která vás ohledně inzerátu zajímá. 
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PŘÍLOHA 3: Specifikace PP v Katalogu požadavků v náběhovém roce  

 

2.2 Produktivní řečové dovednosti a strategie
194

 

2.2.1 Písemný projev 

Žák dovede: 

 popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod. 

 popsat a/nebo představit sebe i druhé 

 popsat pocity a reakce, např. libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, překvapení, obavu 

 vyjádřit názor/postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost 

 vyjádřit vlastní myšlenky 

 vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod. 

 zdůvodnit určité činnosti a/nebo skutečnosti 

 vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému 

 vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité 

 sdělit/ověřit si specifické informace a zprávy 

 požádat o specifické informace 

 shrnout a/nebo využít předložené faktografické informace 

 zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod. 

 zodpovědět jednoduché dotazy 

 

Charakteristika písemného projevu žáka 

Jednotlivé dovednosti jsou ověřovány na běžných slohových útvarech, jako jsou formální i 

neformální dopis (včetně elektronické formy korespondence) nebo vzkaz, životopis, 

vyprávění, popis apod. Maturitní písemná práce obsahuje vždy dvě části. V každé části žák 

zpracovává na základě zadání jiný slohový útvar. Slohové útvary mají odlišný rozsah – jeden 

dlouhý a jeden krátký text. 

 

Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově 

i jazykově nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny 

dostatečně jasně a přesně, adekvátně záměru (zadání) a v souladu s běžnými pravidly 

výstavby požadovaného typu textu. Písemný projev je čitelný a v požadované délce. 

 

Myšlenky a informace jsou v textu řazeny lineárně a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny 

běžnými spojovacími výrazy. Text je vhodně organizován a logicky uspořádán. Pokud to 

vyžaduje typ textu nebo zadání, je slohový útvar ve standardizované konvenční podobě. 

 

Jazykové prostředky a funkce jsou v rámci požadované úrovně obtížnosti použity přesně, 

vhodně a v odpovídajícím rozsahu. Úroveň formálnosti jazyka je volena s ohledem na situaci 

a příjemce. Pravopis a lexikální prostředky respektují standardní variety anglického jazyka. 

Zvolená varieta anglického jazyka (britská, případně americká) musí být vždy použita 

konzistentně, nikoli nahodile. Vliv mateřského či jiného cizího jazyka může být 

postřehnutelný, nesmí však narušit srozumitelnost. 

 

Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů 
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Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a běžným tématům a situacím, se 

kterými se žák může setkat v každodenním životě. Témata a situace se týkají oblasti osobní 

(rodina, přátelé, život mimo domov apod.), osobnostní (koníčky, zájmy apod.), veřejné 

(služby, společenské události apod.), vzdělávací (výuka, účast na jazykovém kurzu apod.), 

společenské (kultura, tradice, média apod.) a pracovní (brigády, plány do budoucna, běžné 

profese apod.). 

 

Hodnocení 

Úroveň komunikativní kompetence pisatele je posuzována ve vztahu ke komunikačnímu 

záměru, tj. zda pisatel dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na posuzovanou úroveň, tj. 

jak pisatel sdělil to, co sdělit měl. Principy hodnocení písemné práce tedy nejsou založeny na 

prostém sčítání chyb, ale v prvé řadě na tom, zda pisatel dosáhl komunikačního záměru. 

Komunikační záměr je specifikován v zadání písemné práce a kvalita jeho splnění je 

posuzována prostřednictvím kritérií hodnocení. 

 

Kritéria hodnocení umožňují posuzovat písemný projev žáka z několika hledisek, respektive 

posuzovat odděleně různé charakteristické prvky písemného projevu žáka. Odděleně je 

posuzován obsah, organizace, slovní zásoba, mluvnice atd. Každému posuzovanému prvku 

písemné práce jsou přiděleny body, jejichž součet dává výsledné skóre. 

 

V následující tabulce je uvedeno, co vše může být hodnoceno. Podle povahy zadání mohou, 

ale nemusí být použity všechny položky z tabulky, např. u vzkazu nebudou hodnoceny 

formální náležitosti textu. 

Zadání/Obsah adekvátnost vzhledem k zadání, jednoznačnost sdělení, věcná 

správnost 

dodržení tématu/stylu apod. 

formální náležitosti požadovaného typu textu 

rozsah, relevantnost a srozumitelnost myšlenek a/nebo informací 

vzájemná vyváženost myšlenek a/nebo informací 

dodržení požadované délky textu 

 

Formální a obsahová 

koherence 

 

logická uspořádanost myšlenek a/nebo informací 

rozsah a přesnost prostředků textové návaznosti 

členění textu 

Jazykové prostředky, 

jazykové funkce 

přesnost a vliv na srozumitelnost sdělení 

pravopis 

rozsah jazykových prostředků/jazykových funkcí 

účinek sdělení na příjemce 
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Hodnocení písemného projevu žáka se řídí závaznými kritérii hodnocení a doporučeními 

v metodických pokynech pro hodnotitele písemných prací. 

 

2.4 Jazyková kompetence
195

 

Jazyková kompetence jde napříč všemi řečovými dovednostmi. S ohledem na ověřovanou 

řečovou dovednost žák zná a dovede: 

 používat lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie 

 používat jazykové funkce 

 používat gramatické prostředky 

 používat základní pravidla o stavbě slov, vět a nadvětných celků (souvětí, odstavců 

atd.) 

 používat zvukové prostředky 

Charakteristika jazykové kompetence žáka 

Úroveň jazykové kompetence žáka je obecně dána úrovní vymezenou v platných 

pedagogických dokumentech. Mluvnice a slovní zásoba odpovídající základní úrovni 

obtížnosti je podrobněji popsána v řadě odborných publikací, za všechny jmenujme publikaci 

Rady Evropy Threshold 1990
196

, která se stala podkladem pro vymezení jazykových 

prostředků a funkcí základní úrovně obtížnosti. Výčet jazykových prostředků a funkcí 

odpovídajících úrovni B1 (CEFR) je uváděn i v učebnicích označených odpovídajícím 

symbolem jazykové úrovně. 

 Žák flexibilně, efektivně a s dostatečnou přesností využívá běžné a frekventované 

lexikální prostředky, případně dovede upravit své vyjadřování tak, aby se vypořádal i s 

méně obvyklými či obtížnými situacemi. Žák se dovede vyjádřit do určité míry s 

pomocí opisných prostředků apod. 

 Žák dovede ke svému vyjadřování používat dostatečně širokou škálu jazykových 

funkcí (např. vyjádřit omluvu, lítost, žádost) a s omezenou přesností na širokou škálu 

jazykových funkcí reagovat. 

 Žák dovede dodržovat v psané i mluvené podobě důležité zdvořilostní normy a 

nejdůležitější rozdíly typické pro danou jazykovou oblast. 

 Žák dovede používat správně repertoár běžných gramatických prostředků, při 

vyjadřování složitějších myšlenek se mohou vyskytovat chyby, které však neztěžují 

porozumění. 

 Žák dovede respektovat standardní pravidla pravopisu anglického jazyka – variety 

britské, případně americké. Zvolená varieta anglického jazyka (britská, případně 

americká) je použita v ústním i písemném projevu žáka konzistentně a ne nahodile. 

 Sdělení žáka je i přes občas se vyskytující chyby ve výslovnosti, cizí přízvuk a/nebo 

nesprávnou intonaci srozumitelné, promluva je dostatečně plynulá a dá se většinou bez 

problémů sledovat. 

 Vliv mateřského nebo jiného cizího jazyka může být patrný, srozumitelnost projevu 

však není narušena a sdělení je bez většího úsilí možné sledovat. 

Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů 
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Rozsah a přesnost jednotlivých složek jazykové kompetence vyplývají z charakteristiky 

komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů uvedených v kapitolách 

2.1–2.3 tohoto katalogu. 

Hodnocení 

Principy hodnocení jazykové kompetence žáka vycházejí z charakteru požadavků na 

jednotlivé řečové dovednosti. V částech zkoušky, kde je jazyková kompetence ověřována 

přímo (čtení a jazyková kompetence, písemný a ústní projev/interakce), platí pro hodnocení 

jazykové kompetence stejná pravidla jako pro hodnocení řečových dovedností ověřovaných 

ve výše uvedených částech zkoušky. 

 

2.5 Tematické okruhy, komunikační situace a oblasti užívání jazyka 

2.5.1 Tematické okruhy 

Tematické okruhy se týkají konkrétních, všeobecných a běžných témat z oblasti osobní, 

osobnostní, veřejné, společenské, vzdělávací a/nebo pracovní. Požadavky k maturitní zkoušce 

se vztahují k níže vymezeným tematickým okruhům. 

Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a 

rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); 

domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volný čas a společenské aktivity 

(např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky); prázdniny a významné události; plány do 

budoucna (např. profesní, studijní, v otázkách bydlení) apod. 

Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); 

školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, 

hygienické návyky, vzhled) apod. 

Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, 

bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy 

mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního 

prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování 

(např. cestování do/ze zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk/cizí 

jazyk, místa, zvyky, lidé); světové události a témata (např. sportovní a kulturní události) apod. 

2.5.2 Témata 

Tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet témat pro jednotlivé tematické 

okruhy však nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat k několika 

tematickým okruhům a vzájemně se mohou prolínat. Požadavky k maturitní zkoušce na 

základní úrovni obtížnosti můžeme například vztáhnout k následujícím všeobecným tématům: 

Osobní charakteristika 

Rodina 

Domov a bydlení 

Každodenní život 

Vzdělávání 

Volný čas a zábava 

Mezilidské vztahy 

Cestování a doprava 

Zdraví a hygiena 

Stravování 

Nakupování 

Práce a povolání 

Služby 

Společnost 

Zeměpis a příroda 
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Katalog požadavků vymezuje pouze příklady všeobecných a všem žákům známých témat. 

V katalogu nejsou vymezena specifická a odborná témata, která jsou ověřována v ústní 

části maturitní zkoušky. Stanovení specifických a/nebo odborných témat je plně v 

kompetenci školy. Specifickým a/nebo odborným tématem rozumíme téma, které si stanovuje 

škola v souladu s platnými pedagogickými dokumenty. Mezi specifická a/nebo odborná 

témata patří všechna témata, která zahrnují požadavky na znalost specifické/odborné slovní 

zásoby a faktů (např. reálie zemí dané jazykové oblasti a České republiky) a specifické 

dovednosti či zkušenosti. Specifická a/nebo odborná témata mohou být svým obsahem a 

požadavky na žáka společná pro určité obory vzdělávání (např. ekologie a ochrana životního 

prostředí; doprava a spoje; zdravotnictví) i jedinečná (např. promítnutí výměnného studijního 

pobytu třídy v zahraničí nebo školou organizované návštěvy divadelního představení do 

specifického tématu). 

2.5.3 Komunikační situace a oblasti užívání jazyka 

Komunikační situace procházejí napříč řečovými dovednostmi a tematickými okruhy 

uvedenými v tomto katalogu požadavků. Požadavky na žáka jsou zasazeny do kontextu 

konkrétní situace v rámci  následujících oblastí užívání jazyka: 

Oblast osobní, kde žák vstupuje do komunikačních situací jako soukromá osoba s vazbami 

zejména na přátele a rodinné prostředí. Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině 

osobní korespondence nebo interakce po telefonu, diskuse v rámci rodinné oslavy, 

přátelského rozhovoru s rodilým mluvčím apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. 

pobytu v hostitelské rodině, setkání s přáteli nebo osobami ze/v zahraničí, sportovní nebo 

kulturní události. 

Oblast osobnostní, která se týká vlastní osoby žáka (identita, koníčky, zájmy, názory a 

postoje k blízkému okolí apod.). 

Oblast veřejná, kde žák vystupuje jako součást širší veřejnosti a vstupuje do komunikačních 

situací jako účastník společenského/veřejného života. Komunikační situace se mohou 

odehrávat v rovině formální korespondence, interakce po telefonu, společenské nebo 

administrativní interakce apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. realizace ubytování 

nebo koupě, jednání na úřadě, využívání zdravotních služeb, využívání veřejné dopravy. 

Oblast vzdělávací, kde žák vystupuje jako součást organizovaného vzdělávacího procesu a 

vstupuje do komunikačních situací jako účastník tohoto procesu. Komunikační situace se 

mohou odehrávat v rovině formální korespondence nebo interakce s vyučujícím nebo 

zástupcem vzdělávací instituce, debaty nebo diskuse během vyučování, pohovoru s 

uchazečem o studium apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. výuky nebo přestávky na 

jazykovém kurzu, prezentace ve třídě, akce pořádané školou. 

Oblast pracovní, kde žák vystupuje jako součást pracovní sféry a vstupuje do komunikačních 

situací jako účastník pracovního procesu (např. žák je na praxi nebo na brigádě). 

Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině formální korespondence nebo interakce po 

telefonu, interakce se zaměstnavatelem nebo budoucím zaměstnavatelem apod. Konkrétní 

situace se mohou týkat např. pohovoru uchazeče o zaměstnání, brigády nebo sezónní práce. 

Oblast společenská, kde žák vystupuje jako součást vnějšího prostředí (příroda, životní 

prostředí, kultura, sport, média apod.). Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za 

uzavřenou. Komunikační situace v rámci jednotlivých oblastí však zpravidla zahrnují 

následující složky: 

prostředí, místo a čas (kde a kdy se komunikační situace odehrává), 

osoby (kdo se komunikační situace účastní a v jaké společenské roli), 

události/činnosti/úkony (co se během komunikační situace odehrává/koná), 

předmět komunikace (čeho/koho se komunikační situace týká). 

Slovní zásoba, respektive témata, situace a jazykové funkce odpovídající základní úrovni 

obtížnosti jsou podrobněji vymezeny v řadě odborných publikací, za všechny jmenujme 
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publikaci Rady  Evropy Threshold 1990
197

. Slovní zásoba vztahující se k situacím a tématům 

odpovídajícím požadované úrovni obtížnosti je vymezena i v běžně dostupných učebnicích 

označených referenčními úrovněmi podle CEFR. 

 

3.2 Části maturitní zkoušky 

… 

Písemná práce
198

 

Písemnou práci tvoří dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi v českém jazyce a zadáním v 

jazyce českém nebo anglickém. Délka požadovaného textu je dána slohovým útvarem a 

ověřovanými dovednostmi a je vždy v instrukcích vyjádřena povoleným rozsahem textu. Žák 

má možnost si dělat během testování poznámky a/nebo vypracovat koncept. Odpovědi žák 

zapisuje do záznamového archu. Během testování je povoleno používat slovníky, které 

neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu. 

 

4. Příklady 

 

4.4 PÍSEMNÝ PROJEV
199

 

Příklad 4.4.1 (zadání písemné práce) 

Text: středně dlouhý text 

Formát úlohy: úloha otevřená se širokou odpovědí 

 

Příští měsíc se stěhujete s rodiči z bytu do rodinného domku (nebo z rodinného domku do 

bytu). Napište známé/-mu, která/ý je rodilá/ý mluvčí, dopis v rozsahu 150–180 slov, ve kterém 

jí/mu tuto informaci sdělíte a: 

� uvedete 2 informace o tom, jak dům/byt, do kterého se budete stěhovat, vypadá, 

� uvedete, zda se na stěhování těšíte/netěšíte, 

� uvedete 1–2 důvody, proč se na stěhování těšíte/netěšíte, 

� uvedete, kdy jí/mu pošlete vaši novou adresu. 

 

 

Příklad 4.4.2 (zadání písemné práce) 

Text: krátký text 

Formát úlohy: úloha otevřená se širokou odpovědí 

Mezinárodní internetový časopis Eighteen+ pořádá anketu zjišťující, jak budou studenti 

středních škol v zemích Evropské unie trávit letošní letní prázdniny. Součástí ankety je i 

soutěž o týdenní zájezd do Španělska. Rozhodl/-a jste se ankety zúčastnit. 

 

Přečtěte si následující část upoutávky k anketě a napište krátký článek v rozsahu 60–70 slov, 

ve kterém odpovíte na otázky v upoutávce. 

 

Are you an upper-secondary school student? Are you 18+? 

Would you like to spend a free week in Spain? 

All you have to do is send us an article on the following topic: 

We would like to know how students of your age spend their summer holidays. 

Write us a short article of 60–70 words answering the following questions: 

� What are your plans for the 2008 summer holidays? 

                                                           
197

 J. A. van Ek and J. L. M. Trim, Threshold 1990, Cambridge University Press 1998. ISBN 0 521 56706 8, 

Threshold 1990 
198

 Katalog, str. 18 
199

 Katalog, str. 32 
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� Which places / countries are you planning to visit? Why? 

When you have completed your article, email it as a Word file attachment to 

eighteenplus@xxx.yz before the deadline date of 25th May 2008. Please see Competition 

Rules for further details before submitting your entry. 
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PŘÍLOHA 4: Dotazník pro učitele 
A. Uveďte typ školy, na které učíte 

 gymnázium 

 SOŠ 

 SOU  

 jiné (uveďte typ školy)________________ 

B. Uveďte délku své učitelské praxe 

 1 – 5 let 5 – 10 let 10 – 15 let více než 15 let 

C. Označte variantu nejlépe popisující úroveň AJ u žáků nastupujících na Vaši školu: 
Počet žáků se vstupní úrovní A2 nebo vyšší je 

větší než 75%.......větší než 50%......cca 50%......menší než 50%......menší než 25% 

D. Uveďte, do jaké míry jsou pro Vás následující tvrzení pravdivá. 

1. Výuku psaní v angličtině považuji za důležitou. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

2. Psaní vyučuji především proto, že je ověřováno v rámci státní maturitní zkoušky. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

3. Výuce psaní dávám přednost před výukou ostatních dovedností. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

4. Po zavedení státní maturity věnuji výuce psaní větší pozornost. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

5. Učím studenty v textu vhodně organizovat myšlenky. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

6. Učím studenty používat spojky a další prostředky pro vhodné propojení textu. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

7. Pro nácvik psaní využívám čtení vzorových textů (např. z učebnice). 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

8. Při testování psaní píšou moji studenti text nejdříve nanečisto (draft). 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

9. Psaní textů zadávám studentům jako domácí úkol. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

10. Učím studenty pracovat s tištěnými slovníky. 

rozhodně ano  spíše ano nevím   spíše ne  rozhodně ne 

E. Na bodové škále 1 – 5 označte, do jaké míry pociťujete jako překážku při výuce psaní následující 

skutečnosti: (1 – vůbec mi nevadí, 5 velmi mi vadí) 

 časová náročnost při psaní v hodině   1 2 3 4 5 

 nedostatek materiálů pro výuku psaní 1 2 3 4 5 

 nedostatek vhodných metod   1 2 3 4 5 

 nedostatek vhodných úloh v učebnici 1 2 3 4 5 

 nechuť studentů    1 2 3 4 5 

 nevím, jak psaní učit    1 2 3 4 5 

 náročnost oprav psaných textů  1 2 3 4 5 

 jiné (specifikujte)_________________ 1 2 3 4 5 
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PŘÍLOHA 5: Zadání PP 2014 a 2016, jarní termín 

Zadání PP 2014 – 1. část 

Anglický studentský časopis vyhlásil soutěž o nejlepší příběh na téma: 

“The Day I Will Never Forget” 

Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit. 

Napište vypravování v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 

 uvedete, kdy a kde se příběh odehrál; 

 popíšete, co se událo; 

 vysvětlíte, proč je pro vás daný den nezapomenutelný. 

2014 - 2. část 

Jste na kurzu anglického jazyka v jazykové škole ve Velké Británii. Několik dní jste nebyl/a 

ve škole a zameškal/a jste několik vyučovacích hodin anglického jazyka. Rád/a byste si 

doplnil/a probranou látku, než půjdete zpět do školy. Rozhodl/a jste se požádat o pomoc 

svého spolužáka Nicka. 

Napište Nickovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

 sdělíte, proč píšete; 

 vysvětlíte, proč jste nebyl/a ve škole; 

 požádáte alespoň o dvě informace k doplnění učiva (např. lekce); 

 mu navrhnete, jak vám může informace předat. 

 

 

 

Zadání PP 2016 – 1. část 

Nedávno jste viděl/a film a chcete o něm informovat čtenáře kulturní rubriky školního 

anglického časopisu. 

Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 

 uvedete alespoň tři základní informace o filmu (např. název, filmový žánr, režie, 

obsazení); 

 stručně napíšete, o čem film je; 

 napíšete, co se vám na filmu líbilo/nelíbilo; 

 uvedete, zda film čtenářům doporučujete/nedoporučujete, a vysvětlíte proč. 

2016 - 2. část 

Váš anglicky mluvící kamarád Brandon k vám přiletí příští týden z Austrálie na návštěvu. Vy 

ho však nemůžete na letišti osobně vyzvednout. 

Napište Brandonovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

 se omluvíte, že pro něj na letiště nemůžete přijet; 

 vysvětlíte, proč ho nemůžete na letišti vyzvednout; 

 sdělíte, kdo ho místo vás vyzvedne a jak tuto osobu pozná; 
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PŘÍLOHA 6: Zadání PP 2015, jarní termín 

Zadání PP 2015 – 1. část 

Rozhodl/a jste se zapojit do projektu Interesting People Around Us, který je organizován 

mezinárodním časopisem The World, a proto chcete napsat charakteristiku nějakého 

zajímavého člověka. 

Napište charakteristiku zajímavého člověka v rozsahu 120–150 slov, ve které: 

 stručně představíte vybranou osobu (např. jméno, věk, povolání, váš vztah 

k osobě); 

 popíšete, jak tato osoba vypadá; 

 charakterizujete tuto osobu (vlastnosti, chování, zájmy apod.); 

 vysvětlíte, proč je tato osoba zajímavá. 

2015 - 2. část 

Dohodli jste se s kamarády, se kterými jste na mezinárodním jazykovém kurzu, že půjdete 

společně koupit dárek svému lektorovi Terrymu k narozeninám, bohužel však s nimi 

nemůžete jít. 

Napište kamarádům e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém: 

 se omluvíte, že s nimi nemůžete jít; 

 vysvětlíte, proč s nimi nemůžete jít; 

 navrhnete, jaký dárek by lektorovi mohli koupit, a vysvětlíte proč; 

 je požádáte, aby vám pak napsali, jaký dárek koupili. 

 vyjádříte radost, že se s ním už brzy uvidíte. 
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PŘÍLOHA 7: Úlohy zaměřené na postižení hlavní myšlenky 2014 - 2016 

2014: 

 

It Happened in Baghdad… 

In November of 2004, a group of American soldiers entered an empty house in Baghdad. They were 

ready to attack the source of the noise coming from around the corner. What they found, however, 

wasn’t a dangerous enemy but a puppy. Although it is against the law, the soldiers adopted the dog, 

named him Lava and decided to take him with them to the USA – an almost impossible task! Dogs 

need vaccinations to cross borders, but the American military vets wouldn’t even look at civilian dogs, 

and Iraqi vets weren’t willing to help either. Many attempts to get Lava out failed, but the soldiers 

never gave up and Lava fi nally found a new home in California. 

(www.everythingwolf.com, upraveno) 

 

26 What is the main idea of the article? 

A) American soldiers were attacked in Iraq. 

B) American soldiers saved a puppy in Iraq. 

C) American military vets got a dog out of Iraq. 

D) American military vets helped a civilian dog in Iraq. 

 

 

Přečtěte si článek o divadelní hře The Mousetrap od Agathy Christie. Na základě informací v textu 

vyberte k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D. 

The Mousetrap 

In 1947, Queen Mary asked for a radio play to be written for her 80th birthday by Agatha Christie. The 

play was broadcast on May 30, 1947, and it was called Three Blind Mice. Christie adapted the radio 

play into a theatre play four years later and although she was quite happy with the original title of the 

play, she renamed it The Mousetrap. The name had to be changed because of protests by another 

author, Emile Littler, who had produced a theatre play also named Three Blind Mice before the Second 

World War. The suggestion to call it The Mousetrap came from Christie’s son-in-law Anthony Hicks, 

who borrowed the idea from Shakespeare’s play Hamlet. 

Agatha Christie gave all the rights to the play to her grandson, Matthew Prichard, as a present for his 

9th birthday. In 1956, British fi lm producer John Woolf bought the rights to the fi lm from Prichard. 

Nevertheless, Woolf had to agree to the condition that he wouldn’t make a fi lm version earlier than 6 

months after the last performance of the play on stage. Woolf died in 1999 and The Mousetrap was 

still playing at St Martin’s Theatre in London, where it is still played at present. With its 24,500 

performances, it is the longest-running show in history. And, obviously, there won’t be a fi lm version 

until at least 6 months after the last stage performance in London.  

Christie herself did not expect The Mousetrap to run for such a long time. In her autobiography, she 

reports a conversation that she had with Peter Saunders, a theatre producer, right after the fi rst 

performance in 1951. He expected that the play would not even be performed for twelve months. 

Agatha Christie disagreed and gave her play only about eight months on stage. However, in September 

1957, The Mousetrap broke the record for the longest-running play in the West End. 

Since the beginning, more than 10 million people have seen this classic murder mystery, where at the 

end of each performance, audiences are asked not to tell the identity of the killer to anyone outside the 

theatre. The producers and actors want to make sure that the end of the play stays a secret for future 

audiences. Christie was always very angry when the endings of her works were revealed in 

newspapers. 

The play inspired producer Stephen Waley-Cohen to start a theatrical education charity called The 

Mousetrap Theatre Project. The project is for young people from poor families or with disabilities. 
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With the help of the project, they can see the best theatre performances live and don’t only learn about 

theatre plays as a part of a school education programme. 

(www.didyouknow.org, upraveno; www.raleighlittletheatre.org) 

 

39 Why did Agatha Christie change the name of the play? 

A) Because the Queen wanted a diff erent title for the play. 

B) Because her son-in-law protested against the original title. 

C) Because another play with the same name already existed. 

D) Because she wanted to use an idea from Shakespeare’s Hamlet. 

 

 

 

2015 

 

Milo, a cat, wears a magnetic collar1 which unlocks its cat fl ap door. This is to make sure that 

neighbours’ cats can’t get in the house to steal Milo’s food. But this automatic system caused trouble 

in the neighbourhood last week. House and car keys started disappearing from inside homes of people 

who live in the area. When Milo came home with a lot of small objects sticking to its collar, its owner, 

a pensioner named Ms. Alexander, realised what was going on: the cat was walking round the 

neighbourhood and entering other people’s homes through their unprotected cat flap doors. Milo’s 

magnetic collar kept picking up keys and other objects. Luckily, neighbours saw the funny side of this 

kind of burglary and did not take the cat owner to court. 

(www.metro.co.uk, upraveno) 
1
 collar: obojek 

 

27 What would the best title for this article be? 

A) Cat Owner in Court for Stealing 

B) Cats Disappear in Neighbourhood 

C) Cat Steals from Neighbours by Accident 

D) Neighbourhood Cats Enter Pensioner’s Home 

 

 

Přečtěte si článek o historii joja. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 39–43 

vždy jednu správnou odpověď A–D. 

The History of the Yo-Yo 

The yo-yo has existed for two thousand years. The yo-yo is the second oldest toy in history, the oldest 

after the doll. Ancient yo-yos were made of wood or clay1 and they were called ‘discs‘. It is believed 

that the yo-yo has its origin either in Egypt, where painted stones similar to the shape of a yo-yo were 

found in temples, or in China, where mysterious round objects were discovered at excavation sites2. 

However, the oldest representation of a real toy yo-yo comes from Greece where archeologists found a 

vase from 500BC with an image showing a boy playing with a yo-yo. Another, but much younger, 

image of the yo-yo toy is painted on a jewellery box from India from 765AD. 

There were different customs in different ancient cultures connected with the yo-yo. In Egypt, when a 

child grew up, his or her toys were offered as a gift to the gods. Scientists discovered that some of the 

decorated discs made of clay were used for this purpose rather than for playing. On the other hand, 

long ago in the Philippines, playing with a yo-yo was a national entertainment for both young and old. 

The yo-yo was also used there as a weapon for over 400 years. Their version was large and sharp with 

a long rope for throwing it at enemies. People from the Philippines were not only real experts at using 

the yo-yo but they were also excellent yo-yo creators and designers. Painted yo-yos with amazing 

patterns often served as a decoration in their homes. 

Around 1800, the yo-yo moved into Western Europe. At that time, the toy wasn’t called a ‘yo-yo’ but 

it was known under various names which have been forgotten over time. The British used to call the 
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toy ‘the prince’s toy’ or ‘quiz’. French historical terms include ‘incroyable’, which means ‘incredible’ 

and expresses how interesting the toy was, or ‘jou jou de Normandie’ (‘jou jou’ meaning ‘little toy’). 

However, ‘yo-yo’ as we all call it today, can be translated as ‘to come back’. It is a word from the 

Tagalog language, the native language of the Philippines. 

In 1927, a man from the Philippines named Pedro Flores brought the yo-yo to the USA and began a 

yo-yo company in California. Two years later, a businessman named Donald Duncan watched the 

crowd Flores was able to attract by doing a few tricks with his yo-yo. He immediately saw the great 

potential of the toy and bought not only the idea of the toy yo-yo, but Flores’ company itself. Duncan 

was an excellent businessman. He developed advertising campaigns and had special employees later 

known as ‘Yo-Yo Professionals’ who travelled the USA showing and teaching yo-yo tricks and even 

establishing yo-yo competitions for local people to increase sales. The winner, of course, always got a 

prize from them – a yo-yo. Sales grew and grew and in 1962, the company sold a record 45 million 

yo-yos in the USA. Nowadays, June 6 is National Yo-Yo Day. 

(www.spintastics.com, upraveno) 

 

43 What is the main purpose of the 4th paragraph? 

To inform about: 

A) yo-yo competitions in the USA. 

B) how Pedro Flores travelled around the USA. 

C) the tricks people could learn to do with a yo-yo. 

D) how Donald Duncan infl uenced the yo-yo business. 

 

 

 

2016  

 

Nowadays anyone can buy a pillow in a supermarket and the only problem is finding the right pillow 

for a comfortable and healthy night's sleep. But it wasn’t always so. Some ancient cultures used 

pillows made from stone or wood, which supported the sleeper's head. The first textile pillows were 

enjoyed only by royal families and other rich people. Lower-class people like farmers used simple 

pillows made from dried grass, or they slept with their arms under their heads. When the first factories 

started producing suitable materials for them, it was possible to buy various kinds of pillows. They 

definitely were not as comfortable or healthy as the pillows we use today. Thankfully, modern pillows 

are made from softer materials. 

(www.wisegeek.org, upraveno) 

 

28 Which would be the best title for this article? 

A) The History of Pillows 

B) The Future of Pillows 

C) How to Make Pillows 

D) How to Use Pillows 

 

 

Přečtěte si článek o mořských řasách. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 40–44 vždy 

jednu správnou odpověď A–D. 

Seaweed
1
 

When I was growing up, my family ate a lot of unhealthy food. But one day my dad came home with 

boxes full of healthy seaweed cookies. He didn’t want us to taste it or start eating healthier, he only 

planned to start selling the product at his shop and store it in our garage. However, when he brought 

the seaweed cookies home, we were very curious about their taste, of course, because none of us had 

ever heard of seaweed until that day. In fact, it became well known in the U.S. only a few years later. 
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When we first tasted it, my brother Nick and I didn’t like it. But over time I gradually grew to like 

these seaweed cookies. We had an opportunity to try them in different flavours too, for example, mint 

or chocolate, but neither of them was as good as the natural one, which was my dad’s favourite, too. 

Nick didn’t share our opinion. To him the cookies seemed to have no taste, no matter what flavour 

they were. Our mum, on the other hand, liked them with any flavour immediately. 

Back then I didn’t understand the benefits of eating seaweed. It was believed that it could cure 

arthritis, but that has never been proved. Nowadays, scientists say that although seaweed doesn’t help 

to fight obesity, it’s rich in minerals and should become a part of an everyday healthy diet. This is 

possible because seaweed can be produced any month of the year, so you can find it in shops any time 

you want to have it. However, not everyone can buy it because it is not a cheap product. 

The seaweed industry is big business nowadays. China and Japan, for example, grow huge amounts of 

cultivated seaweed for their own food industry. Another big producer, Bangladesh, has 25,000 km2 of 

sea area that contains 133 kinds of wild seaweed. Eight of these kinds of natural, non-cultivated 

seaweed are sought-after by the biggest Asian companies. These companies buy them from local 

farmers and use them to make food products which they export mainly to the U.S. 

When my father started selling seaweed products in his shop, not many people were interested in 

them, but nowadays they are very popular. My colleagues in the office love them, too. They say it’s a 

great way to get minerals into their diet, and they are right. However, the days when I ate seaweed are 

over. Have you read about the recent level of seawater pollution and all the bad things seaweed 

absorbs from the highly contaminated sea water? Well, I have. It’s true that I ate tons of it few years 

ago, but at that time, the ocean ecosystem was much healthier than today. That’s why all the 

popularity and health benefits of seaweed cannot make me start eating it again. 

(www.huffingtonpost.com, upraveno) 

1 seaweed: mořské řasy 

 

44 What does the author think about eating seaweed nowadays? 

A) It damages the ocean ecosystem. 

B) It is not as healthy as it used to be. 

C) It is not as popular as it used to be. 

D) It is the best thing you can do for your health. 
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