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ABSTRAKT: 

 

Předmětem bakalářské práce je reflektování nově zavedené státní maturity a jejích 

výsledků v prvním roce jejího spuštění. Práce si klade za cíl představení pozitivních a 

negativních dopadů, které státní maturita přinesla, zejména vzhledem k nárokům na práci 

vedení škol.  

Teoretická část práce se zaměřuje na seznámení s novou podobou maturitní zkoušky a 

jejími proklamovanými cíli, dále pak analýzou výsledků, kterých maturující žáci dosáhli, a 

rovněž změnami, ke kterým tvůrci státní maturity přistoupili po zkušenosti s jejím prvním 

ročníkem. Vychází zejména ze zveřejněných z článků a analýz v běžných i profesně 

učitelských médiích, z odborných publikací, oficiálních internetových stránek MŠMT a 

CERMAT.  

Praktická část práce se soustředí na analýzu výsledků dotazníku pro ředitele gymnázií a 

SOŠ, který měl za úkol zmapovat, jakým způsobem ovlivnilo nové pojetí maturity jejich 

práci. 

První ročník státní maturity přinesl výrazné rozdíly ve výsledcích jednotlivých škol a 

významný posun neúspěšnosti oproti letům předchozím. Výzkum poukázal na to, že vedení 

škol muselo na změnu pojetí maturit reagovat a v závislosti na typu školy mu více či méně 

přizpůsobovat ŠVP, učební plány či styl výuky dotčených předmětů. A rovněž na řadu 

negativních aspektů, které změněné pojetí maturity přineslo. 
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The theoretical part focuses on introducing a new form of school-leaving examination 

and its proclaimed goals, then analyzing the results achieved by the pupils and also changes 

which authors of state graduation approached the experience with its first year. It is mainly 

based on published articles and analyzes of general pedagogical and professional media, from 

professional publications, the official website of The Ministry of Education, Youth and Sports 

(MEYS, MŠMT in Czech) and CERMAT (Centre on Measurement in Education). 

The practical part is focused on the result analysis of the questionnaire survey for 

directors of high schools and colleges that was supposed to map out how the new concept of 

graduation affected their work. 

The first year of state graduation produced significant differences in the results among 

the individual schools and a significant increase of the failure as compared to preceding years. 

The research points out that the school management had to react to the new concept 

graduation depending on the type of school and had to - more or less - adapt the School 

Educational Programme (SEP), lesson plans or teaching style of the subjects. It also shows 

many negative aspects brought by the modified graduation concept. 
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ÚVOD 
 

Tématem mé bakalářské práce je alespoň částečná reflexe prvního ročníku nové – státní 

podoby maturity, která byla spuštěna na jaře roku 2011. Projekt zavádění státních maturit 

trval řadu let, poutal pozornost odborníků, laiků i médií, vyvolával emoce i politické tlaky. 

Jak se blížil (a stále oddaloval) čas spuštění státních maturit, vynořoval se jako téma často 

bouřlivé veřejné diskuze. Tato, můžeme-li říci, atraktivita tématu je jedním z důvodů napsání 

mé práce. Tím dalším je to, že jakožto učitel a vedoucí předmětové komise českého jazyka 

jsem si anabází prvního ročníku státní maturity prošel a zanechala ve mně pochopitelně řadu 

dojmů i otázek.  

Hlavním cílem mé práce bude tedy reflektování prvního ročníku státních maturit. Co 

přinesly pozitivního a co negativního. Jaké nabízejí příležitosti a jaké představují hrozby pro 

střední školy. Jakým způsobem by měl ředitel a školský management reagovat na nové pojetí 

maturit. K mým dílčím cílům pak bude patřit upozornění na problematické koncepční aspekty 

nové podoby maturity v rámci měnícího se českého školství. 

V první části mé práce se budu soustředit na stručné seznámení s novým pojetím státní 

maturity. Ve druhé části se zaměřím na zamýšlený přínos změněné podoby maturity, hlavní 

cíle, které si její tvůrci kladli. Třetí část práce bude prezentací a analýzou výsledků, kterých 

v jarním a (opravném) podzimním termínu státní maturity dosáhli maturující žáci. 

Další částí mé práce pak bude samostatný výzkum, ve kterém mi půjde alespoň o 

částečné zmapování toho, jakým způsobem ovlivnilo nové pojetí maturit práci školského 

managementu; jak na ně reagoval či se reagovat chystá. Pátá část práce pak bude z výzkumu 

vycházet a pokusí se zasadit jeho výsledky do obecnějšího kontextu. Šestou částí práce by pak 

mělo být nastínění změn, ke kterým po prvním ročníku státní maturity došlo nebo k nim má 

dojít. Závěrečnou částí práce pak bude celkové zhodnocení přínosu státní maturity a 

sumarizace toho, jak státní maturita zasahuje do práce školského managementu. 

Ve své práci budu vycházet z analýz a statistik, které se průběhu a výsledků prvního 

ročníku státních maturit týkají, ze zveřejněných článků odborníků i ze zkušeností a názorů 

ředitelů a učitelů připravujících a realizujících maturity. 

Práce by měla zachytit stěžejní problémy, které s sebou státní maturita přinesla, a 

zároveň přinést možný návod, jakými opatřeními se s těmito problémy vyrovnávat. Využití 

práce by se tak mělo týkat zvláště ředitelů středních škol.  
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1 NOVÉ POJETÍ STÁTNÍ MATURITY 
 

Se změnou podoby maturitní zkoušky počítal již Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice (Bílá kniha), klíčový koncepční dokument MŠMT a vlády z počátku roku 

2001: „Úplné střední vzdělávání bude uzavřeno nově koncipovanou maturitní zkouškou. Její 

společná část umožní srovnatelnost výsledků mezi jednotlivými studenty a školami a 

postupně zjednoduší přechod do terciárního vzdělávání. Legislativní a organizační zajištění 

realizace reformy maturitní zkoušky představuje schválení katalogů cílových požadavků 

k maturitě, které budou mít v oblasti tzv. společné části maturitní zkoušky dvě úrovně 

náročnosti, dále přípravu zkušebních testů a metodických pokynů pro realizaci profilové části 

maturitní zkoušky.“
1
 Tentýž dokument zároveň plánoval, že by mělo docházet k navyšování 

podílu středoškolské mládeže dosahující maturity na 75%.   

V čem spočívaly hlavní změny nové maturitní zkoušky? Jednak v jejím rozdělení na 

společnou a profilovou část. K získání maturitní zkoušky musel žák úspěšně vykonat obě 

části. Tato práce se soustředí na nové prvky státní maturity, tedy na její společnou část, takže 

o její profilové části zmiňme snad jen tolik, že se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek, 

přičemž počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací 

program, a že žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě 

nepovinné zkoušky. (Přičemž neúspěch u nepovinného předmětu není na překážku úspěšnému 

složení maturity.) 

Teoreticky bylo možné konat společnou a profilovou zkoušku ze stejného předmětu za 

předpokladu, že zkouška profilové části bude mít jinou podobu, než společná (vypracování 

maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, ústní zkouška před zkušební 

maturitní komisí, písemná zkouška, praktické zkoušky, nebo kombinací dvou nebo více 

forem).  

Úspěšní maturanti tak v roce 2011 získali dvě maturitní vysvědčení – vedle klasického 

ještě protokol vydávaný CERMATem s rozepsanou společnou částí státní maturity (pořadí 

žáka, procentní body) – tyto informace má CERMAT v plánu dodávat na požádání vysokým 

školám (rovněž je zde zachycena úspěšnost žáka v rámci školy, republiky).  

Společná část maturitní zkoušky se podle školského zákona skládá ze tří povinných 

zkoušek, avšak pro první ročník maturit v roce 2011 byl vyjednán odklad a předmětem 

společné části maturitní zkoušky byl pouze český jazyk a literatura a podle volby žáka buď 

                                                 
1
 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, s. 93.  
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cizí jazyk (vyučovaný v žákově škole), nebo matematika. Povinnost maturantů absolvovat 

třetí povinnou zkoušku byla v říjnu 2011 po projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu 

podpisem prezidenta definičně odsunuta na školní rok 2012/2013. V tomto roce by tedy měli 

žáci maturovat povinně z českého jazyka a literatury a zvoleného cizího jazyka, třetí předmět 

by pak vzešel z žákovy volby mezi matematikou, občanským a společenskovědním základem 

a informatikou. 

Další novinkou se stala možnost žáka zvolit si obtížnost zkušebního předmětu společné 

části - základní, nebo vyšší úroveň. (Přičemž dle školského zákona je povinností školy zajistit 

přípravu žáka na zkoušky nejméně v základní úrovni.) 

Změnila se rovněž forma zkoušení předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk. Obě 

zkoušky se nyní skládají ze tří dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné 

práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkouška z matematiky se pak koná 

pouze formou didaktického testu. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury musel ředitel školy zajistit zveřejnění 

nabídky školního seznamu literárních děl, jejichž interpretace se stala podstatnou částí ústní 

zkoušky, dohlížet na vypracování pracovních listů učiteli (podle daných kritérií, částečně se 

mohly přebrat z nabídky CERMATu), přebírat od žáků seznamy zvolených literárních děl. 

Ústní zkouška z cizího jazyka navíc vyžadovala sestavení pracovních listů, které se 

musely kompletovat ve spolupráci s CERMATem (pouze jednu jejich část vytvářela škola, 

zbylé tři CERMAT). I zde byl pochopitelně za včasné zveřejnění témat školních částí a 

kompletaci zodpovědný ředitel. 

V případě nezvládnutí dílčí části maturitní zkoušky u českého a cizích jazyků 

(didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) musel žák opakovat zkoušku z daného 

předmětu kompletně. Ale s tím, že si mohl zvolit jinou úroveň obtížnosti.  

Za účelem zajištění maturitní zkoušky zřídilo MŠMT Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (CERMAT), a to jako státní příspěvkovou organizaci, jejímiž hlavními úkoly je 

státní maturitu připravit, mj. vypracovat zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a 

zajistit jeho výrobu a distribuci do škol (včetně zodpovědnosti za utajení); zajistit zpracování 

a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou 

dílčích zkoušek konaných formou písemné práce a formou ústní, které dle pokynů CERMATu 

zajišťují proškolení hodnotitelé; zajistit odbornou přípravu a prozkoušení pedagogických 

pracovníků určených ředitelem školy k odborné přípravě pro výkon funkce zadavatele, 

komisaře nebo hodnotitele, a další úkoly (viz školský zákon). 
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Mezi povinnosti ředitelů, na jejichž školách se maturity skládají, patří vedle tradiční 

odpovědnosti za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky a vystavování 

vysvědčení rovněž jmenování zadavatelů (v roce 2011 i hodnotitelů) pro společnou část 

maturitní zkoušky, ostatních členů zkušební maturitní komise (vyjma jejího předsedy), u 

profilové části zkoušky pak určování nabídky povinných a nepovinných zkoušek podle 

rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek.                  

A samozřejmě hlídání si termínů pro odesílání příslušných dokumentů, přihlášek, protokolů, 

atd. CERMATu. 

 

Jaká byla cesta k prvnímu ročníku státní maturity? Státní maturita se připravovala       

14 let, stála bezmála 600 milionů korun, z toho 280 milionů dala Evropská unie. V roce 2011 

v ní bylo napoprvé naostro otestováno zhruba 95 000 středoškoláků z 1278 škol. 

Vzhledem k dlouhodobé a často kritizované přípravě nové podoby maturity se MŠMT 

ve spolupráci s CERMATem rozhodlo uspořádat v říjnu 2010 pro první sled maturantů 

generální zkoušku. Většina českých středních škol této nabídky využila, neúčastnilo se jí 

pouze 54 škol. 

Výsledky generálky nebyly příliš slavné, řada žáků neuspěla, objevila se i řada 

problémů a chyb ze strany organizace maturit. K hlavním závěrům říjnové generální zkoušky 

patřilo odsouhlasení její obtížnosti, nutnosti dalšího proškolování učitelů a odstranění 

přehmatů při hodnocení testů. Organizátoři státní maturity byli přesto spokojeni. „,Generálka 

proběhla na sto procent, jsme spokojeni,´ reagoval Pavel Zelený, šéf CERMAT. 

   Jeho slova však mohou působit trochu zvláštně. Státní maturitu nanečisto totiž 

nezvládla třetina středoškoláků. A při hodnocení testů se objevily chyby. Dohromady jich 

bylo vyhodnoceno 12 tisíc. Někteří studenti dostali výsledky, podle kterých například 

zkoušku udělali na 120 procent. 

  Jenomže ministerstvo i CERMAT argumentují, že právě proto se generálka konala. 

,Splnila svůj účel. Nyní máme dostatek času na odstranění chyb,´ vysvětlil Zelený.“
2
  Přes 

zmiňované potíže a několik pokračujících protestů ze strany žáků i odborné veřejnosti byla  

státní maturita v jarním termínu 2011 spuštěna. 

 

 

 

 

                                                 
2
 KUBÁLKOVÁ, P., Maturity čeká „polidštění“. Lidové noviny, s. 2.    
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2 HLAVNÍ CÍLE NOVÉ MATURITY 
 

Co bylo hlavními důvody zavádění nové podoby maturity? Jedním z argumentů bylo 

poukázání na státy Evropské unie, z nichž většina již státní maturity v nějaké podobě 

zavedené má. Přestože tvůrci českých státních maturit poukazovali na čerpání zkušeností 

z ostatních států, maturitu podobnou té české mají jen tři evropské státy - Polsko, Slovensko a 

Itálie. Podle NÚOV je však ve 13 evropských státech odlišná zkouška pro všeobecně 

vzdělávací a odborné školy. Mezi tyto státy patří třeba Dánsko, Francie, Norsko nebo Velká 

Británie. V dalších evropských zemích se pak jednotné zkoušky konají jen ve všeobecně 

vzdělávacích školách, tento systém je třeba ve Finsku, Bulharsku nebo Nizozemsku. Naproti 

tomu ve Španělsku či Švédsku se středoškolská studia zakončují bez závěrečné zkoušky.  

Pravděpodobně klíčovým argumentem pro státní maturitu bylo zavedení objektivity a 

srovnatelnosti výsledků maturitních zkoušek. Do roku 2011 se o objektivnosti maturit dalo 

mluvit jen těžko, přes jejich určitá kritéria si každá střední škola dělala svou maturitu v 

podstatě sama. Co škola, to jiné požadavky. Zkoušky a kritéria jejich hodnocení měly různé 

definování, a výsledky maturantů mezi školami byly tudíž neporovnatelné. Tatáž známka na 

maturitním vysvědčení znamenala školu od školy něco jiného. 

S tím souvisel i fakt, že vysoké školy již před zhruba patnácti lety přestaly k výsledkům 

maturitních zkoušek přihlížet. A uchazeči o studium museli bez ohledu na výsledky své 

maturity absolvovat přijímací řízení. A tvůrci nových maturit šli ve svých úvahách dál – 

jednotné hodnocení (tzn. objektivní podmínky, stejná kritéria hodnocení, jednoznačná 

interpretace výsledků) vrátí maturitě ztracenou prestiž (konkrétní výsledky maturitních 

zkoušek zpravidla nikoho v další kariéře absolventa nezajímaly, podstatné bylo pouze 

„vlastnictví“ maturity) a výsledky maturit začnou využívat nejen vysoké školy, ale i 

zaměstnavatelé, a to v České republice i v zahraničí. (O současném uplatnění maturitního 

vysvědčení na našich vysokých školách viz dále.) 

V diskutované otázce jednotnosti státní maturity pro všechny typy škol (a zde se 

s evropskou zkušeností rozcházíme – viz výše) byl hlavní oporou tvůrců nové maturity 

školský zákon, který ukládá školám povinnost připravit žáky minimálně na základní úroveň 

obtížnosti. Pokud se tedy na středních školách učí to, co se na nich podle platných učebních 

dokumentů učit má, neměl by mít maturant s obsahem testů a zkoušek společné části nové 

maturity problém bez ohledu na, zda studuje gymnázium, nebo učební obor s maturitou. Tolik 

pokud jde o základní úroveň obtížnosti. Zkoušky konané ve vyšší úrovni obtížnosti mohou jít 
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nad rámec výuky a jejich obsah by měl zohledňovat mimo jiné i požadavky vysokých škol při 

přijímacích zkouškách a prokázat zájem žáka o další studium daného předmětu. 

Co vlastně měří státní maturita? Maturitní zkouška by měla fungovat jako zhodnocení 

toho, co se žáci během svého středoškolského studia naučili. Které schopnosti a znalosti tedy 

státní maturita vlastně zkouší a požaduje od středoškolských žáků? Většina zkoušek má 

písemnou podobu. Jednak jsou to písemné didaktické testy (v českém jazyce, v jazycích 

cizích i v matematice) – zaměřené částečně na prozkoušení jazykových znalostí, jako je 

gramatika, pravopis apod., částečně na porozumění textu, tedy čtenářskou gramotnost, 

v případě matematiky pochopitelně na provádění výpočtů. Dále maturant prokazuje svou 

schopnost napsat zadaný literární útvar – v písemné práci z českého a cizího jazyka. V cizích 

jazycích se k písemné práci přidává i požadavek porozumění mluvenému textu. V rámci 

ústního zkoušení, které je rovněž aplikováno pouze u českého a cizího jazyka, analyzuje 

maturant v případě českého jazyka na základě literární ukázky jedno z jím vybraných 

literárních děl a dále předem nespecifikovaný neumělecký text (odborného, publicistického, 

administrativního, příp. některého z dalších funkčních stylů). V případě jazyka cizího pak 

konverzuje, popisuje, odpovídá na předem dané otázky hodnotitelů, rozebírá konkrétní 

komunikační téma.  

Student, který úspěšně zvládne státní maturitu, se bude moci prokázat vysvědčením, 

které potvrdí jeho schopnost analyzovat literární dílo, napsat konkrétní slohový útvar, psát 

tak, aby to bylo v souladu s pravidly pravopisu, ovládat na určité úrovni cizí jazyk, anebo 

umět vyřešit matematický problém. Tolik pro první zaváděcí roky státní maturity. V těch 

dalších možná přibude znalost společenskovědních a přírodovědných teorií, jejichž předměty 

byly zatím testované pouze v maturitě nanečisto. Co tedy může takto vybavený maturant své 

budoucí škole nebo zaměstnavateli nabídnout? 

V rámci matematických výpočtů je to samozřejmě schopnost logického uvažovaní, 

dedukce, schopnost soustředit se a neudělat chybu, verifikovat výsledky. Takovéto schopnosti 

jsou nepochybně nutné u celé škály povolání. Jestliže maturant zvládne interpretovat literární 

dílo, vypovídá to o jeho schopnostech kriticky číst, což je v dnešní době zahlcené 

informacemi, které je třeba třídit a analyzovat, nutné v řadě zaměstnání, kde se pracovníci 

neobejdou bez práce s dokumenty. Tatáž schopnost se pochopitelně výrazně uplatní i na 

vysokých školách. Schopnost napsat text odpovídajícího rozsahu, stylu a dalších požadavků 

se možná neuplatní v tak široké škále zaměstnání (řada důležitých dokumentů je vzorových), 

ale i zde maturant prokazuje minimálně důležitou dovednost formulovat své myšlenky v jasné 

a ucelené podobě. O důležitosti pravopisně správného vyjadřování asi není třeba se 
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rozepisovat – mj. poskytuje o pisateli důležitý první dojem. Schopnost ovládat byť na 

základní úrovni nějaký cizí jazyk je v dnešní době pro uchazeče o solidní postavení na trhu 

práce nutnou nezbytností. Nová podoba maturity garantuje alespoň základní orientaci 

absolventa v mluveném i psaném projevu, schopnost čtení i porozumění čtenému textu. Jako 

diskutabilnější se jeví využití výsledků z didaktických testů, které se ptají na otázky vytržené 

z kontextu. Pomineme-li možnou míru testování čtenářské gramotnosti, je tento typ zkoušky 

využitelný možná pro procvičení přijímacích testů na několik vysokých škol, které mají tímto 

stylem postavené přijímací řízení. 

V čem můžeme hledat u nové podoby maturity pozitivní posun v rámci jednotlivých 

zkušebních předmětů? U didaktického testu z matematiky - který je jedinou částí zkoušky 

tohoto předmětu – je těžké něco zmiňovat vyjma objektivity nezávislého hodnotitele testu. 

V případě českého jazyka můžeme vidět posun ve zjednodušení a objektivnějším hodnocení 

písemných prací – oproti předchozí podobě maturity je písemná práce výrazně kratší (cca o ¾ 

rozsahu i času na zpracování), pro maturanta je zde více nabízených témat a kritéria 

hodnocení jsou centrálně daná a převedená do bodové škály. Z hodnocení prací navíc striktně 

vypadl aspekt originality a toho, co bychom mohli nazvat„spisovatelskou zdatností“. Práce 

tím sice postrádají požadavek tvůrčího přístupu k formulování textu, zato ale odpadá výrazná 

subjektivita hodnocení této stránky maturitních písemných prací. V případě ústní zkoušky 

z českého jazyka můžeme za pozitivní posun považovat odklon od „biflování“ seznamu 

směrů, autorů a jejich (žákem nikdy nepřečtených) děl směrem ke kultivovanému rozhovoru 

nad konkrétním interpretovaným dílem. (Přičemž nechci tvrdit, že předchozí maturitní 

zkouška z češtiny byla na všech školách pojatá jako zmíněné „biflování“.) 

V případě zkoušky z cizího jazyka se změny týkají znovuzavedení písemné práce či 

striktní svázanosti hodnotitele ústní zkoušky s otázkami, které musí ve stanoveném pořadí 

zkoušenému pokládat. Za hlavní posun bych označil nutnost maturanta prokázat během 

poslechové části zkoušky porozumění mluvenému textu, který je centrálně sestavován. 

Osobně se domnívám, že právě tato část zkoušky, ve které šlo jen velmi obtížně podat 

maturantům pomocnou ruku, se promítla do nevalných výsledků cizích jazyků na některých 

školách.    

Přes výše řečené musíme připustit minimálně dva problematické aspekty státních 

maturit. Stále je jimi testovaná pouze část požadavků na maturanta. A zkouškám předmětů, 

které jsou či budou založené pouze na didaktických testech, chybí prokázání většího spektra 

maturantových kompetencí. Celkově by tedy byl záhodný posun k širšímu a praktičtějšímu 

záběru maturit. Tato práce se nezaměřuje na srovnávání odlišných podob státních zkoušek 
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v různých státech, proto zmíním na závěr této kapitoly pouze jeden příklad – z Velké Británie 

(která nás mj. tradičně předbíhá v průzkumech PISA):  

Největším rozdílem je zde samotná organizace zkoušek. Na rozdíl od tradičního 

českého jednorázového modelu zde probíhají zkoušky průběžně. Žák musí absolvovat 

v každém předmětu minimálně dvě dílčí zkoušky ročně. Cizí jazyky jsou testované podobným 

způsobem jako u nás, najdeme v nich části zaměřené na mluvení i psaní, čtení, stejně jako 

poslech. Jinak ale u Britů nacházíme daleko větší zaměření na praktický výzkum a analýzy a 

vlastní tvůrčí práci vůbec. V anglickém jazyce a literatuře píší žáci eseje a seminární práci. 

Tytéž nároky přináší zkoušky z dějepisu a ze společenských věd. V zeměpise se vedle esejí 

řeší případové studie. S praktickou zkouškou v laboratoři se setkáme ve fyzice, chemii a 

biologii, i v těchto předmětech je často doprovázena seminární prací.   

„Současné společné maturity hodnotí jen určitý výsek učiva, který se student naučil 

(kde je experimentální projekt v přírodovědných předmětech?), a některé zkoušky žádný další 

posun v přemýšlení nepřinášejí (dějepis a společenskovědní základ). Právě proto, že se jedná 

o společný základ, je naším zájmem, aby byla maturita použitelná v celé své šíři – můžeme 

vynechat detaily, ale důležité je, abychom výslednou kostru brali jako nutné minimum, které 

všem bude stačit a na které budou mít všichni názor: ,Ano, tohle má umět maturant.´ Můžeme 

toto říci o zkouškách, kde chybějí praktické moduly, vybírá se ze zadaných odpovědí a 

požaduje se pouze znalost teorie?“
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
3
 RECMANOVÁ, I., Budeme po maturitě lépe přemýšlet? Učitelský zpravodaj [online].  
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3 VÝSLEDKY STÁTNÍ MATURITY  
 

V této části práce budu prezentovat a analyzovat výsledky, kterých v jarním a 

podzimním termínu státní maturity dosáhli maturující žáci. 

Celkem se k maturitní zkoušce v roce 2011 přihlásilo 98762 žáků. (Gymnazisté tvořili 

25, 3% jejich podílu, SOŠ 51, 3%, SOU 8, 6% a nástavbová studia 14, 8%.) Pro srovnání 

s požadavkem Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice to bylo 71% 

věkového ročníku. Po letech se tedy procentuelní zastoupení mládeže s maturitou blíží 

požadavku Národního programu (75%). Přesto MŠMT i CERMAT upozorňují na to, že se 

maturita stala masovou záležitostí, nikoli výrazem elitního vzdělávání. Pravděpodobně s tím 

můžeme souhlasit, ale domnívám se, že vedení školského resortu i ČR by si mělo ohledně 

maturit jasně stanovit priority – jaké procento maturantů tedy vlastně chceme mít a proč. Opět 

zde můžeme spatřovat problém tristní absence Národního vzdělávacího programu a národní 

dlouhodobé koncepce našeho vzdělávání vůbec. 

V jarním termínu maturit uspělo 71, 6% maturujících. 17, 4% žáků u maturit propadlo, 

11% se nedostavilo. Celkem tak neuspělo 29,4 % maturitního ročníku. Nejhorší výsledky 

zaznamenali žáci odborných škol, zejména učilišť a nástavbových oborů. Z předmětů dopadla 

nejhůře  matematika - neuspělo 14,4 %, z cizího jazyka pak propadlo 9 % studentů, z češtiny 

7,6 %. U nástavbových oborů byla neúspěšnost téměř 44 %, z učňů neprošla asi třetina. 

Naproti tomu u gymnázií byla neúspěšnost v celkovém srovnání nízká - jen 5,1 %. Pro 

srovnání: maturitní neúspěšnost v minulých letech se pohybovala kolem 15 %. Dalším 

výrazným posunem oproti loňsku byl počet studentů, kteří nebyli připuštěni k maturitě. Jejich 

počet (9600) vzrostl trojnásobně, což pravděpodobně dokazuje, že ředitelé a učitelé dokázali 

v řadě případů odhadnout žáky, kteří na stávající podobu maturity nemají. 

Katastrofálně dopadl podzimní opravný termín státních maturit. K němu se přihlásilo 

celkem 23 650 studentů, 69% kvůli opravné zkoušce, ostatní skládali zkoušku náhradní 

(13%), či řádnou (18%). 4761 přihlášených žáků se však k maturitě nedostavilo. A dalších 

5000 neúspěšných maturantů z jarního termínu si přihlášku k opravným maturitám vůbec 

nepodalo. Toto vysoké číslo rezignujících žáků zřejmě signalizuje, jak nepřekonatelný 

problém složení státní maturity pro tyto žáky, dle jejich názoru, představuje. 

Nejúspěšněji si vedli maturanti v českém jazyce a literatuře, který v podzimním termínu 

zvládlo 76 % studentů. S výrazným odstupem následovala úspěšnost předmětů dalších. Druhý 

nejúspěšnější anglický jazyk zvládli žáci na 50%, matematiku na 47%. Nejhůře dopadl 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/statni-maturity/
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německý jazyk, který nesložilo ani napodruhé 59% maturujících. Celková úspěšnost 

„podzimních maturantů“ se tak vyšplhala na pouhých 52, 3%! 

Jaká je tedy celková bilance po obou termínech maturit? Dohromady složilo úspěšně 

maturitní zkoušku 85, 6% maturujících. 9, 5% žáků maturitní zkoušku nezvládlo a 4, 9% se 

k ní nedostavilo. Pro srovnání - loni po opravných zkouškách byla neúspěšnost výrazně nižší 

– pouhá 2%. 

Tyto výsledky v sobě samozřejmě zahrnují společnou i profilovou část zkoušky. Jejich 

vzájemné srovnání u jednotlivých typů škol nabízí rovněž zajímavé výsledky. Pro ono 

srovnávání vyjděme z následující tabulky zachycující procentuelní míru neúspěšnosti v obou 

částech zkoušky ve sledovaných typech škol: 

SPOLEČNÁ PROFILOVÁ SPOLEČNÁ PROFILOVÁ

CELKEM VŠICHNI ŽÁCI 19,5% 16,9% 5,9% 10,1% 9,2% 1,8% 4,9%

V TOM: OBORŮ GYMNÁZIUM 5,1% 2,9% 3,1% 1,1% 0,7% 0,6% 1,5%

                OBORŮ LYCEUM 9,8% 6,7% 4,5% 3,5% 2,4% 1,5% 2,1%

                TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH OBORŮ SOŠ 16,5% 11,5% 8,0% 6,8% 5,4% 2,1% 4,7%

                OSTATNÍCH OBORŮ SOŠ (BEZ NÁSTAVEB) 25,9% 23,6% 6,0% 13,1% 12,3% 2,0% 4,8%

                OBORŮ SOU (BEZ NÁSTAVEB) 33,2% 31,5% 7,0% 20,8% 19,5% 2,9% 8,2%

                OBORŮ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA 43,9% 43,1% 8,5% 24,7% 24,0% 2,6% 10,6%

ZKOUŠKY 

NEKONALO

PO PODZIMNÍM TERMÍNU

MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ U MATURITNÍ ZKOUŠKY A NEÚČASTI ŽÁKŮ U ZKOUŠEK

MATURITA 

CELKEM

Z TOHO

PO JARNÍM TERMÍNU

MATURITA 

CELKEM

Z TOHO

 
 

Převzato z: www.novamaturita.cz 

 

Vidíme, že jediným typem školy, kde byla po jarním termínu vyšší neúspěšnost u 

profilové části než u společné, byla gymnázia (3, 1% ku 2, 9%). Ve všech ostatních typech 

škol nám postupně narůstá čím dál se zvětšující propastný rozdíl mezi výsledky v profilové a 

společné části. Zatímco procenta neúspěšnosti v profilové části jsou u jednotlivých typů škol 

víceméně konstantní (s výjimkou gymnázií a lyceí se po jarním termínu pohybují kolem 7%, 

po podzimním kolem pouhých 2%), neúspěšnost ve společné části je dramaticky vyšší a 

značně rozdílná podle typu školy. Řekl bych, že se zde odráží již zmiňovaný fakt nastavení 

vlastních kritérií v hodnocení maturit u jednotlivých škol. Jejich hodnotitelé vycházejí a 

vycházeli z jakéhosi průměru dané školy, a tomu přizpůsobovali své známkování maturit. 

Společná část státních maturit ovšem vnesla do tohoto systému společná kritéria a srovnávání 

všech typů středních škol a rázem se ukazuje, že v tomto srovnání řada škol nedokáže obstát. 

Rozdíly nevykazovali pouze jednotlivé typy škol, ale i školy jednotlivé - 25 škol 

vykázalo dokonce vyšší než 70% neúspěšnost, 87 škol vyšší než 60% a 169 škol vyšší než 

50%. 
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V porovnání úspěšnosti předmětů společné části vede český jazyk – neuspělo v něm (po 

podzimním termínu) pouze 2, 9% maturujících. Následují cizí jazyky s celkovou neúspěšností 

6, 1% a nejhůře dopadla (dle očekávání MŠMT i veřejnosti) matematika, ve které celkově 

neuspěl téměř každý desátý (9, 7%). V porovnání celkové neúspěšnosti ale předhonil 

desetiprocentní matematiku německý jazyk se 14%. Ze špatných výsledků v těchto dvou 

předmětech viní ministr Dobeš zejména vedení škol, které prý žáky na „vysokou laťku" 

nových maturit dostatečně nepřipravilo. Výsledky z českého jazyka a literatury jsou pak podle 

něj důkazem zbytečně poplašných zpráv o nízké úrovni čtenářské gramotnosti studentů 

Co se týče hodnocení maturity v jednotlivých předmětech, máme k dispozici některé 

dílčí informace, které by ale samozřejmě mohly zajímat učitele maturitních předmětů i vedení 

škol.  

V českém jazyce se ukazují problémy v pravopisných dovednostech, čtenářská 

gramotnost dopadla naproti tomu lépe, než se očekávalo, problém dělala maturantům 

strukturovanější práce s textem. Změna pojetí ústní zkoušky je řadou češtinářů přijímána 

kladně – rozbory děl berou jako smysluplnější práci než dosavadní zkoušení z literárního 

dějepisu. V matematice se ukazuje chybějící dovednost pracovat s matematickými výrazy, 

kterou by měli mít žáci částečně vžitou již ze základní školy. Cizí jazyky vzhledem jejich 

rozdílným výsledkům např. mezi angličtinou a němčinou je obtížné interpretovat jako celek, 

jako nejvíce problematické bylo ale vnímáno čtení s porozuměním. 

Jedním z výstupů kulatého stolu, který pořádaly společnosti SKAV a EDUin                  

za přítomnosti vedení CERMATU v září 2011, byly i hypotézy o tom, jakým způsobem by se 

procenta neúspěšnosti změnila v případě některých uvažovaných změn. (Dodejme, že povinná 

zkouška z cizího jazyka byla odložena na rok 2013.) „Pokud by byla povinná maturita z 

cizího jazyka, neúspěšnost by pravděpodobně vzrostla ze 16,9% na 29–30%. Pokud by byla 

povinná volba českého jazyka a matematiky, maturitu by pravděpodobně neudělala až 

polovina maturantů, rozhodně ne v jarním kole. Pokud by byli žáci motivováni VŠ, můžeme 

konstatovat, že 25–30% těch, kteří si vybrali základní úroveň, by zvládli i vyšší úroveň. 

Pokud by se zavedly povinné zkoušky vyšší úrovně maturity na gymnáziích, měla by 

gymnázia pravděpodobnou neúspěšnost až 11% oproti dnešním 3%. Pokud by povinná 

zkouška na gymnáziích byla z cizího jazyka i z matematiky ve vyšší úrovni, neúspěšnost žáků 

gymnázií by vzrostla na cca 20%.“
4
  

                                                 
4
 PÍCHOVÁ, S., Co nám řekla státní maturita o studentech. Učitelské listy [online].   
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Vzhledem k propastným rozdílům mezi zjištěnými jazykovými znalostmi gymnazistů a 

žáků odborných škol představuje zavedení povinné zkoušky z cizího jazyka značné riziko pro 

odborné školy – rok 2013 je blízko a je otázkou, zda budou mít tyto školy čas na zásadnější 

změny v přípravě na tuto část maturit.  

Podle ministra školství má vysoká úroveň a náročnost nových maturit změnit trend, kdy 

se maturita stala v posledních letech masovou záležitostí, ne stupněm kvality. Podle Pavla 

Zeleného, ředitele CERMATU, jsou špatné výsledky způsobeny zejména špatnou přípravou 

samotných škol. Viníkem je podle něj tzv. profilová část, která je zcela v režii každé školy.  
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3. 1 Zveřejněné žebříčky škol 

V závěru června 2011 zveřejnilo MŠMT podle výsledků státní maturity žebříčky deseti 

nejlepších gymnázií, deseti nejlepších středních odborných škol a tří nejúspěšnějších 

gymnázií a SOŠ za každý kraj. Absolutním vítězem z téměř 1300 středních škol se stalo 

soukromé gymnázium PORG ředitele Václava Klause mladšího. Na druhém místě skončilo 

Gymnázium Jana Nerudy, na třetím Arcibiskupské gymnázium. „,Naši studenti obdrželi 

dvakrát chvalitebnou, všechny ostatní testy byly hodnoceny na jedničku,´ pochlubil se Klaus 

mladší. Nutno ale dodat, že zatímco na Klausovu gymnáziu maturovalo čtyřiadvacet studentů, 

na Gymnáziu Jana Nerudy více než sto. ,Jen žebříčky nestačí. Vždy je nutné je i správně 

interpretovat,´ potvrdil LN ekonom Daniel Munich.“
5
  

Jak je vidět, místo na žebříčku (ne)úspěšnosti ve státní maturitě ještě nemusí nutně 

ukazovat na (ne)kvalitu dané školy. Jaké další ukazatele bychom měli brát v potaz vedle 

zmiňovaného počtu účastníků? Například onu často zmiňovanou, ale problematicky 

zjistitelnou „přidanou hodnotu“ – některé školy pracují s elitními žáky, jiné s těžko 

vzdělavatelnými; jejich výsledky budou pochopitelně diametrálně odlišné, ale nemusí nutně 

nic vypovídat o kvalitách učitelů a jejich práce. Podstatné rozdíly jsou vlastně dány od 

počátku studia – záleží na typu školy, zda jde o osmiletá nebo čtyřletá gymnázia apod. 

Rovněž volba obtížnosti jednotlivých předmětů maturitní zkoušky (základní, nebo vyšší) se 

do zveřejněného žebříčku škol mohla nějakým způsobem promítnout.   

Jedním z možná překvapivých výsledků státních maturit byla úspěšnost církevních škol. 

Mezi TOP 10 mají hned tři zástupce. Přitom v ČR jich je z celkem 1423 středních škol pouze 

36. Z rozhovorů, které jejich ředitelé poskytli médiím, vyplývá i možný důvod – zahraniční 

kontakty a s nimi spojená podpora studia cizích jazyků, nepovinnost být věřícím, ale hlavně 

důraz na mezilidské vztahy, osobnější přístup k žákům. Nemohl by i z tohoto zjištění vzejít 

určitý impuls pro další směřování českých škol? 

Žebříček dalších škol, tedy těch průměrných, ale i těch, které ve státních maturitách 

zcela propadly, ale ministerstvo nezveřejní. Tabulku s pořadím škol nedostanou ani 

zřizovatelé, tedy kraje – těm CERMAT zaslal pouze obecnější informace typu srovnání jejich 

gymnázií a učebních oborů s maturitou s jinými kraji. Přitom ministerstvo uvádí, že zhruba 

dvě stě škol u maturit zcela pohořelo, a v září k nim proto byla vyslána Česká školní inspekce. 

„Inspektoři budou na podzim pátrat na školách po tom, proč ve státní zkoušce neuspěly. 

Zaměří se mimo jiné i na učitele, obsah výuky, ale i na to, v jaké lokalitě se škola nachází. 

                                                 
5
 ŘÍHOVÁ, B., Na Vysočině umí počítat, v Praze jazyky. Lidové noviny, s. 2.  
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Analýza neúspěšných škol má být hotova do konce letošního roku. Školy dostanou od 

inspekce zprávu, v čem zaostávají a jaké nedostatky musí odstranit. Pokud se to školám 

nepodaří, může jim hrozit i výmaz z rejstříku škol.“
6
  Dodejme, že dle údajů MŠMT na 169 

školách byla celková neúspěšnost přes 50%. 

Pro ČŠI je tedy jedním z pochopitelných důsledků zveřejněných výsledků státní 

maturity plánované přednostní zařazení škol, které byly vysoce neúspěšné u maturitní 

zkoušky (školy s neúspěšností více než 70%), do inspekční činnosti, stejně jako sledování 

toho, jak tyto školy reagovaly na výsledek maturitní zkoušky z hlediska vlastního hodnocení. 

Zvláštní pozornosti ze strany inspekce se pak dostane podmínkám průběhu vzdělávání v 

nástavbovém studiu a dálkových formách vzdělávání, které vykázaly nejvyšší míru 

neúspěšnosti.  

 

Co se týče další role ČŠI před maturitami, během nich a po nich, pak už v období po 

maturitní generálce monitorovala přes 900 škol, během samotných maturit 88 škol na 

doporučení CERMATu či zřizovatele. Během ostrých maturit nezaznamenala žádný 

výraznější problém či porušení práv žáka. Školy dle ČŠI prokázaly schopnost zajistit řádný 

průběh maturit. Mezi negativa, na která ČŠI upozornila, patří zejména přílišný nárůst 

administrativy, zátěž pedagogů a s tím související finanční náklady, narušení běžného chodu 

školy během maturit a rovněž složitost vyhodnocování společné části ústních zkoušek, 

zejména zkoušky z cizího jazyka. Doporučení, která ČŠI vyslala směrem k MŠMT 

a CERMATu byla následující:  

„– snížit administrativní náročnost maturitní zkoušky pro školy  

– zjednodušit složitý systém vyhodnocování ústních zkoušek  

– zkrátit časový úsek trvání maturitní zkoušky  

– změnit termín konání náhradní maturitní zkoušky tak, aby nenarušovala výuku ve školách, 

kde se konají  

– zásadně nezveřejňovat žebříčky škol podle výsledků maturitní zkoušky“
7
  

 

 

 

                                                 
6
 ŘÍHOVÁ, B., Dvě stovky škol propadly u maturit, přijde inspekce. Lidové noviny, s. 2.  

 
7
 PÍCHOVÁ, S., Co nám řekla státní maturita o studentech. Učitelské listy [online].   
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Vedle zveřejnění TOP škol pak CERMAT rozeslal jednotlivým školám „školní 

zprávy“, analýzy výsledků jejich žáků. Podle vyjádření ředitele CERMATu P. Zeleného je 

potřeba, aby výsledky analyzovali zejména učitelé a ředitelé škol. Od nich by měly vyjít 

konkrétní změny vedoucí ke zlepšení maturitních výsledků. Školní zprávy poskytované 

CERMATem mají sloužit jako podklad pro sebereflexi škol. 

„Zpráva je obecný popis vyplývající z tabulek, vypovídající o porovnání výsledků tříd v 

jednotlivých parametrech vůči jiným třídám ve škole, vůči oboru, celkovým výsledkům apod. 

Základní jednotkou byly třídy. Vše je srovnáváno ve studijních oborech (14 skupin). Učitelé 

dostávají informace podle skupin úloh. To by mělo být pro učitele nejvíce platné.“
8
 Jinými 

slovy: parametry maturity tak, jak byly vytvořeny a nastaveny, jsou v pořádku, neúspěch je 

jednoznačně vinou školy, selhávajících učitelů a ředitelů. Někteří ředitelé (např. Ing. Ivan 

Smolka, ředitel Waldorfského lycea, Praha, člen SKAV) již ale poukázali na diskutabilní 

využití obdržených analýz – pro maturanty, kteří již v té době nejsou žáky středních škol, 

nemají žádný smysl. V podstatě tedy poslouží výsledky hlavně MŠMT a krajům, aby mohly 

sestavovat žebříčky, kde na základě jednoduchých informací mohou vyvozovat dalekosáhlé 

důsledky. Problémem žebříčků (ne)úspěšných škol je nezohlednění výchozích podmínek a 

kvality školy celkově. Je zde riziko, že maturity budou mít roli strašáka, který povede školy 

k tomu, aby se soustředily čistě na jejich nácvik, zatímco důležitější části výuky budou 

opomíjeny. Opět se budou podporovat jen encyklopedické znalosti na úkor kreativního a 

kritického myšlení. 

Pro zajímavost přikládám přepis části rozhovoru ředitelů škol a vedení CERMATu        

z kulatého stolu SKAV a EDUin v září 2011, který ponechávám bez komentáře: 

„J. Benda, ředitel Gymnázia Nad Alejí, Praha: Jedna ze zveřejněných škol, 

samozřejmě jsem souhlas se zveřejněním dal. Volal jsem na MŠMT a CERMAT, abych se 

dopátral, proč jsme čtvrtí. Skončil jsem pátrání, protože jsem se to nedozvěděl ani na 

CERMATu, ani na MŠMT. My jsme tam měli známky 3 a 4, tak jsem si představoval, jak 

vypadá 20. škola v žebříčku. Předpokládám, že důvod je takový, že jsme nejspíš měli vysokou  

míru volby vyšší úrovně.  

P. Zelený: Je to složitější. Významně to zohledňuje vyšší podíl vyšší úrovně.  

P. Novák: Napsal jsem na MŠMT dopis, aby mi sdělili, jak vypadá vzorec, podle kterého 

zjistit, jak jsme se umístili. Na CERMATu nebyl nikdo schopný sdělit, jakým způsobem se to 

zjistí. 

                                                 
8
 PÍCHOVÁ, S., Co nám řekla státní maturita o studentech. Učitelské listy [online].   
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P. Zelený: Učiníme snahu zveřejnit informaci, která bude jasnější. Informace, která došla k 

vám, je určena pouze pro vás. S výjimkou údajů, které si vyžádaly kraje, ale ty jsme poskytli s 

opatrností, aby podle tohoto klíče nemohli začít optimalizovat.“
9
  

 

Přestože vedení CERMATu prohlašuje, že ztotožňování výsledků státní maturity s 

kvalitou je problematické a není možné poměřovat školy v sociálně vyloučené lokalitě 

s elitními gymnázii, výsledky škol u státních maturit mohou posloužit krajským zřizovatelům 

při rozhodování o slučování škol, otázce, koho pověřit vedením sloučených škol, apod. 

Takovéto prohlášení již zaznělo například z Jihomoravského kraje. Diskutabilní ale zůstává 

sestavování žebříčku úspěšnosti škol. Část hodnocení maturit zůstává na škole a v zájmu o co 

nejlepšího postavení mezi školami není možné zajistit objektivitu a nestrannost hodnocení, 

zvláště u škol, které si potřebují vylepšit reputaci. 

 

Negativních připomínek k celkovému hodnocení prvního ročníku státních maturit se 

přitom objevila na straně odborné veřejnosti řada. Uvedu např. krátký shrnující názor Kláry 

Laurenčíkové, někdejší náměstkyně ministra školství: „Postrádala jsem skutečně odborný 

komentář k tomu, jak s výsledky pracovat, jak jim rozumět. Stal se z nich jen plochý nástroj 

srovnávání úspěšnosti v testech teoretických znalostí. Naprosto nic nám neřeknou třeba o 

sociálních kompetencích žáků, o jejich schopnostech přemýšlet v souvislostech, komunikovat, 

kooperovat a strategicky plánovat.“
10

  

 

Interpretace výsledků škol ve státních maturitách tak, jak vidno, není bezproblémová. 

Zveřejňování a porovnávání jednotlivých škol zajisté vnáší do našeho středního školství tolik 

potřebné objektivní srovnávání, ale dokud si nebudeme jisti, že nám státní maturita zaručí 

skutečně stoprocentně objektivní srovnání toho, co u maturantů srovnávat chceme, mělo by se 

ke zveřejňovaným výsledkům a žebříčkům škol přistupovat s maximální opatrností. Pro řadu 

škol by totiž mohly mít tyto údaje fatální dopad. Na druhou stranu je jasné, že se jedná o 

údaje, o které jak ČŠI, tak zřizovatelé budou vehementně stát - do rukou ČŠI dávají jeden 

                                                 
9
 PÍCHOVÁ, S., Co nám řekla státní maturita o studentech. Učitelské listy [online].   

 
10

 LAURENČÍKOVÁ, K.,  Státní maturity jsou jen plochý nástroj srovnávání úspěšnosti v  

teoretických znalostech. Bulletin pro školy, s. 5. 
 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/
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z mocných nástrojů hodnocení škol a zřizovatelům výrazně nahrávají při stávající politice 

optimalizace počtu škol. 
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

Cílem výzkumné části mé bakalářské práce byla alespoň částečná reflexe toho, jakým 

způsobem ovlivnilo nové pojetí maturit práci školského managementu. Zda školy a jejich 

vedení reagovalo na nově vzniklou situaci v našem středním školství, případně jakým 

způsobem. Jak ředitelé škol hodnotí výsledky svých žáků v premiérovém ročníku státních 

maturit a zda na základě těchto výsledků budou přistupovat ke změnám. A konečně také 

v čem vidí hlavní přínosy a negativní dopady nové maturity. 

Pro sebrání příslušných dat jsem zvolil dotazníkovou metodu. Pro vytvoření a distribuci 

dotazníku jsem využil online aplikaci Google Docs se systémem automaticky 

zaznamenávaných odpovědí. Dotazník se sestával ze sedmnácti otázek, z nichž většina byla 

založena na výběru respondenta z nabízených možností, pětice otázek pak byla otevřených. 

Přes jisté nevýhody otevřených otázek (délka vyplňování, složitost statistického 

vyhodnocování) bylo použití těchto otázek nutné, neboť se v nich zjišťovaly jednak popisy 

změn výuky, jednak pozitiva a negativa nové maturity, tedy otázky, u kterých se nabízela 

pestřejší paleta odpovědí a u kterých jsem chtěl dát větší prostor pro odpovědi respondentům. 

Respondenti dotazníkového šetření byli vybráni z řad ředitelů gymnázií a středních 

odborných škol. V rámci svého výzkumu jsem se chtěl mimo jiné zaměřit také na rozdíly, 

které budou zjišťovaná data u obou rozdílných typů škol vykazovat.  Výběrový soubor byl 

sestaven tak, aby procentuální zastoupení gymnázií a SOŠ bylo 50%: 50%. V obou případech 

byly dotazníky rozeslány padesáti ředitelům, celkem tedy 100 rozeslaných dotazníků. Školy 

byly vybrány na základě prostého náhodného výběru. Pro jeho potřeby byla použita náhodně 

generovaná čísla z portálu Sportky (http://www.sportka-aktualnivysledky.cz/nahodny-tip). 

V zájmu dosažení co největší objektivity při výběru respondentů byl počet oslovených škol 

rozdělen téměř rovnoměrně mezi jednotlivých čtrnáct krajů. (Výsledky státních maturit 

koneckonců určité rozdíly mezi kraji vykazovaly.) 

Z celkového počtu rozeslaných dotazníků se jich vrátilo 40 z gymnázií a 40 ze SOŠ; 

návratnost tedy činila v obou případech 80%.  

Mezi hypotézy, které měl dotazník pomoci ověřit, patřily následující: 

Ředitelé a učitelé středních škol museli kvůli novému pojetí maturity měnit styl 

výuky předmětů společné části maturitní zkoušky. Vycházel jsem z předpokladu, že státní 

maturita přišla s celou řadou nových prvků ve způsobu hodnocení maturantů, změnila nároky 

kladené na zkoušené i zkoušející, a ředitelé i učitelé tedy museli na tuto situaci alespoň 

nějakým způsobem reagovat. 

http://www.sportka-aktualnivysledky.cz/nahodny-tip
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Nové pojetí maturity vyžaduje výraznější změnu výuky českého jazyka a cizích 

jazyků na SOŠ – větší orientaci na úspěšné zvládnutí státních maturit. Vzhledem k tomu, 

že výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, jakými jsou český jazyk a jazyky cizí, je na 

gymnáziích tradičně věnováno více pozornosti i časového prostoru než na SOŠ, očekával 

jsem, že více aktivity v tomto směru budou vyvíjet právě odborné školy. 

Ve srovnání s předchozím rokem vykázala gymnázia lepší výsledky v předmětech 

společné části maturitní zkoušky, SOŠ horší. Tato hypotéza by samozřejmě jen stěží mohla 

být zodpovědně potvrzena či vyvrácena jen na základě dotazníkového šetření (věnuji se jí 

v teoretické části práce). Přesto jsem ji do průzkumu zahrnul v té podobě, zda ředitelé škol 

vnímají se zavedením státní maturity posun ve výsledcích svých žáků. Vzhledem ke stejným 

nárokům kladeným na oba typy škol pak očekávám výše zmíněný výsledek. 

 Jednotná podoba státních maturit u obou typů škol vede k degradaci výuky 

českého jazyka a cizích jazyků na gymnáziích. Vzhledem ke stejnosti nároků na maturující 

žáky na všech typech středních škol očekávám, že mezi zmiňovanými negativy ze strany 

gymnázií bude patřit jistá míra ztráty motivace jejich žáků v předmětech společné části 

maturitní zkoušky. 

Ředitelé obou typů škol budou usilovat o odlišení úrovně státních maturit pro 

gymnázia a SOŠ. Vycházím z předpokladu, že „zprůměrování“ nároků na maturanty u 

gymnázií a středních odborných škol přinese lepší výsledky prvnímu a horší druhému typu 

školy. A tato stejnost nároků bude kritizována oběma typy škol – prvním kvůli již zmíněné 

degradaci zkoušky, druhým mj. z důvodů existenčního ohrožení. 
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4. 1 Rozbor jednotlivých otázek  

(údaje jsou vyhodnocované s přesností na procenta) 

 

1) Vyslali jste učitele českého jazyka na další vzdělávání ke státní maturitě (kromě 

povinných školení)? 

Gymnázium

NE; 20; 

50%

ANO; 

20; 50%

 

SOŠ

NE; 

25; 

62%

ANO; 

15; 

38%

 

CELKEM

NE; 45; 

56%

ANO; 35; 

44%

 

Celkem vyslala na další (nepovinná) vzdělávání týkající se státní maturity z českého 

jazyka téměř polovina dotazovaných škol. 44% mi přijde jako číslo poměrně vysoké 

vzhledem k tomu, že učitelé museli již beztak absolvovat řadu školení povinných. Zjištěné 

číslo patrně svědčí o určité nejistotě a snaze nepodcenit novou podobu maturity. Zajímavým 

je i zjištění, že na doplňková vzdělávání byli vysíláni více učitelé češtiny z gymnázií než SOŠ. 

Očekával bych opačný poměr. 

 

2) Vyslali jste učitele cizích jazyků na další vzdělávání ke státní maturitě (kromě 

povinných školení)? 

Gymnázium

NE; 

21; 

52%

ANO; 

19; 

48%

 

SOŠ

NE; 

25; 

62%

ANO; 

15; 

38%

 

CELKEM

NE; 46; 

57%

ANO; 34; 

43%
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Údaje o vysílání učitelů cizích jazyků na nepovinné vzdělávání byly v podstatě totožné 

jako u učitelů jazyka českého. Pravděpodobně odráží přístup jednotlivých škol k 

(ne)potřebnosti doplňkového vzdělávání ke státní maturitě. 

 

3) Vyžadujete po vašich učitelích hodiny věnované speciálně přípravě na státní 

maturitu? 

Gymnázium

NE; 37; 

92%

ANO; 

3; 8%

 

SOŠ

NE; 

13; 

33%

ANO; 

27; 

67%

 

CELKEM

NE; 50; 

62%

ANO; 30; 

38%

 

Pokud předchozí otázky mohly evokovat podcenění nové podoby maturity ze strany 

středních odborných škol, pak tato otázka toto mínění vyvrací. Celkový počet odpovědí není 

směrodatný – jasně jsou totiž vidět rozdíly v přístupu obou typů škol. Gymnázia zvláštní 

hodiny vedoucí žáky ke zvládnutí maturity nepožadovala, SOŠ ve více jak dvou třetinách ano. 

Myslím, že se zde zrcadlí jednak odlišná míra obav ze státní maturity, jednak fakt, že 

společná část maturity představovala pro učitele i žáky SOŠ výraznější změny než pro 

gymnazisty. 

 

4) Měnili jste kvůli novému pojetí státních maturit ŠVP?  

Gymnázium

NE; 

39; 

97%

ANO; 

1; 3%

 

SOŠ

NE; 

31; 

77%

ANO; 

9; 

23%

 

CELKEM

NE; 70; 

87%

ANO; 10; 

13%
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Zdá se, že chystaná nová podoba maturity nevedla gymnázia k tomu, aby upravovala 

své vzdělávací plány, v menší míře jsme to zaznamenali u SOŠ. Otázkou samozřejmě zůstává, 

zda v době měnících se požadavků finišující státní maturity měly školy čas na rozbor a 

předělávání ŠVP.   

 

5) Chystáte se po zkušenosti se státní maturitou ŠVP měnit? 

Gymnázium

NE; 32; 

80%

ANO; 

8; 20%

 

SOŠ

NE; 32; 

80%

ANO; 

8; 20%

 

CELKEM

NE; 64; 

80%

ANO; 16; 

20%

 

Oproti předchozí otázce počet kladných odpovědí narostl (a to i na straně gymnázií) a 

můžeme se domnívat, že nová koncepce maturity povede řadu škol (které skutečně s vlastními 

vzdělávacími plány pracují) k revizi a úpravám ŠVP.  

 

6) Navyšovali jste kvůli novému pojetí státních maturit hodinovou dotaci 

předmětů společné části? 

Gymnázium

NE; 34; 

85%

ANO; 

6; 15%

 

SOŠ

NE; 

16; 

40%
ANO; 

24; 

60%

 

CELKEM

NE; 50; 

62%

ANO; 30; 

38%

 

Odpovědi respondentů opět vykazovaly výrazné rozdíly mezi gymnázii a SOŠ. 

Všeobecně vzdělávací předměty, zkoušené ve společné části maturity, mají dle mého názoru 

na gymnáziích dostatečnou hodinovou dotaci k tomu, aby kvalitně připravily žáky k maturitě. 
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Zmíněných 15% gymnázií, která přesto hodinovou dotaci předmětů společné části posilovala, 

tudíž působí spíše poněkud překvapivě. Odpovědi SOŠ naproti tomu potvrzují předpoklad, že 

nová podoba maturity výrazně zasáhla do jejich učebních plánů. 

 

7) Chystáte se po zkušenosti se státní maturitou navyšovat hodinovou dotaci 

předmětů společné části? 

Gymnázium

NE; 39; 

97%

ANO; 

1; 3%

 

SOŠ

NE; 31; 

77%

ANO; 

9; 23%

 

CELKEM

NE; 70; 

87%

ANO; 10; 

13%

 

Tato otázka v podstatě potvrdila předchozí tvrzení – až na jedinou výjimku jsou 

dotazovaná gymnázia zřejmě spokojena se svou hodinovou dotací předmětů společné části 

maturity. Naproti tomu další SOŠ dospěly po prvním ročníku státních maturit k potřebě 

navýšit hodinovou dotaci zmíněných předmětů. Odpovědi ředitelů obou typů škol 

korespondují s výsledky, kterých gymnázia a SOŠ v nové verzi maturit dosáhly. 

 

 8) Měnili jste kvůli novému pojetí státních maturit styl výuky českého jazyka? 

Gymnázium

NE; 29; 

72%

ANO; 

11; 

28%

 

SOŠ

NE; 

29; 

72%

ANO; 

11; 

28%

 

CELKEM

NE; 58; 

72%

ANO; 22; 

28%
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Ukazuje se, že změněné pojetí maturity přimělo část škol k tomu, aby mu přizpůsobily 

styl své výuky českého jazyka. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných škol nicméně nějakou 

zásadnější změnu v pojetí výuky českého jazyka před první státní maturitou nepřiznávají. A to 

ve shodě gymnázia i SOŠ. 

 

9) Pokud ano, jakým způsobem? 

Školy, které styl výuky českého jazyka měnily, byly dotazovány také na konkrétní 

podobu změn. Odpovědi ze SOŠ byly poměrně obecné v tom duchu, že školy přizpůsobily 

formy a obsah výuky tak, aby vyhovovaly podmínkám či jinému stylu státních maturit. 

Konkrétnější odpovědí bylo jedenkrát zmíněné zavedení procvičování didaktických testů a 

jedenkrát zmíněná práce s textem. Odpovědi z gymnázií byly většinou konkrétnější – ve 

čtyřech případech bylo zmíněno zavedení testování jako přípravy na didaktický test, ve dvou 

případech se jednalo pouze o seznámení žáků s novou podobou písemné části, v pěti 

případech bylo zmíněno navýšení podílu práce s textem (uměleckým a neuměleckým), ze 

kterého vychází ústní zkouška z českého jazyka.  

 

10) Měnili jste kvůli novému pojetí státních maturit styl výuky cizích jazyků? 

Gymnázium

NE; 34; 

85%

ANO; 

6; 15%

 

SOŠ

NE; 32; 

80%

ANO; 

8; 20%

 

CELKEM

NE; 66; 

82%

ANO; 14; 

18%

 

Počet škol, které měnily styl výuky cizích jazyků, byl oproti školám upravujícím styl 

výuky českého jazyka ještě o deset procent nižší. Jejich nízký počet by mohl signalizovat o 

něco menší „revolučnost“ změn ve státní části maturity z cizích jazyků než u češtiny. 

Případně také menší míru obav o úspěch žáků v tomto předmětu. (Např. v porovnání se 

strachem škol z nízké úrovně čtenářské gramotnosti našich žáků.) 
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11) Pokud ano, jakým způsobem? 

Co se týče státní maturitou vyžádaných změn zaváděných školami do výuky cizích 

jazyků, byly tentokráte stručnější odpovědi z gymnázií. Ve třech případech bylo zmíněno 

procvičování testů, v jednom větší soustředění se na písemný projev žáků. Ve dvou případech 

byli žáci pouze seznámeni s písemnou formou zkoušky a její poslechovou částí. 

Konkrétnější odpovědi ze SOŠ mohou naznačovat, že zde přinesla státní maturita více 

změn pojetí výuky: ve třech případech nacvičování slohových prací, ve třech případech 

kladení většího důrazu na poslech a porozumění textu, ve třech případech procvičování aktivit 

zaměření cíleně na ústní zkoušku, konkrétně na 1., 2., a 4. část pracovního listu 

(sestavovaného CERMATem), ve dvou případech byl kladen důraz na procvičování 

didaktických testů a rovněž ve dvou případech byl navýšen prostor pro nácvik konverzace.  

 

12) Chystáte se po zkušenosti se státní maturitou měnit styl výuky v českém nebo 

cizím jazyce? 

Gymnázium

NE; 

34; 

85%

ANO; 

6; 15%

 

SOŠ

NE; 

35; 

87%

ANO; 

5; 

13%

 

CELKEM

NE; 69; 

86%

ANO; 11; 

14%

 

Ke 28% škol, které kvůli nové podobě maturity měnily styl výuky v českém jazyce, a 

18% škol, které kvůli nové podobě maturity měnily styl výuky v jazycích cizích, se připojilo 

dalších 14 % škol, které se rozhodly měnit styl výuky ve zmiňovaných předmětech na základě 

proběhnuvší státní maturity. Zastoupení gymnázií a SOŠ je takřka vyrovnané. Celkové číslo 

ale není tak výrazné, aby se dalo hovořit o nějakých revolučních změnách pojetí výuky. 

 

13) Pokud ano, jakým způsobem? 

Vedení SOŠ odpovědělo na tuto otázku naprosto stejným způsobem – zařazováním a 

procvičováním didaktických testů. Možná nezkušenost žáků s novým typem testování, 
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vyžadujícím schopnost soustředění na práci s textovými úlohami, mohla vést ke špatným 

výsledkům této části maturitní zkoušky. 

Vedení gymnázií avizovalo spíše drobné změny, ve dvou případech zavedení hodin 

zaměřených na čtenářskou gramotnost, ve dvou případech práci s pracovními listy k ústní 

zkoušce. 

 

14) Jaké byly průměrné výsledky vašich žáků v maturitních předmětech společné 

části ve srovnání s předchozím rokem, kdy se maturovalo „postaru“? 
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Tato otázka měla přinést alespoň orientační pohled vedení škol na srovnání výsledků 

nové a předchozí podoby maturity v předmětech unifikovaně testovaných. Celkový pohled 

respondentů ukazuje, že k dramatickému posunu nedošlo – více jak polovina dotazovaných 

hodnotí výsledky jako přibližně stejné. 10 škol zaznamenalo horší či výrazně horší výsledky, 

naopak na 26 školách si maturanti díky nové podobě zkoušky výsledkově polepšili. 

Předpokládané rozdíly ukazuje i srovnání gymnázií a SOŠ: Pro gymnaziální žáky znamenala 

státní maturita výrazné ulehčení – více jak polovina škol uvádí lepší, ve čtvrtině případů 

dokonce výrazně lepší výsledky ve srovnání s předchozím rokem. Pouze jediná škola 

vykazuje zhoršení. Oproti tomu dotazované SOŠ zmiňují ve dvou třetinách případů přibližnou 

stejnost výsledků, pouze v 10% jejich zlepšení (v žádném výrazné zlepšení), zato ve 23% 

jejich zhoršení. Tyto výsledky nepochybně odpovídají celkovému trendu lepších výsledků 

gymnázií oproti SOŠ a zmírnění nároků na žáky gymnázií a naopak zvýšení nároků na žáky 

SOŠ v předmětech společné části státní maturity. 
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15) Uvítali byste jinou úroveň státních maturit pro gymnázia a jinou pro SOŠ? 

Gymnázium

NE; 

13; 

33%

ANO; 

27; 

67%

 

SOŠ

NE; 7; 

18%

ANO; 

33; 

82%

 

CELKEM

NE; 20; 

25%

ANO; 60; 

75%

 

Diskutovaná otázka stejnosti státní maturity pro všechny typy škol nemá zřejmě mnoho 

příznivců a odpovědi respondentů to potvrdily. Tři čtvrtiny dotazovaných by byli pro odlišení 

úrovně státní maturity podle typu školy. V případě SOŠ je to dokonce přes 80%, u gymnázií 

je toto číslo nižší, blíží se dvěma třetinám. Reakce SOŠ je patrně pochopitelná – horší 

výsledky pro ně znamenají mj. existenční riziko, otázkou zůstává, proč jsou proti unifikované 

podobě maturit také gymnázia, která by ze srovnání výsledků s jinými typy středních škol 

měla profitovat. Možnou odpovědí je devalvace gymnaziální maturity či problém motivace 

gymnaziálních žáků v předmětech společné části díky předpokladu jejího snadného zvládnutí. 

 

16) Co považujete za hlavní přínos zavedené státní maturity? 

Dva dotazníky z gymnázií byly bez odpovědi na tuto otázku, odpovědělo 38 

respondentů.  

Ředitelé 13 gymnázií (34%) nevidí v zavedení státní maturity žádný přínos.  

Ve 12 případech (32%) byla jako hlavní pozitivum zmíněna možnost srovnání 

náročnosti maturitní zkoušky v různých oborech maturitního vzdělávání a s ní související 

posouzení kvality školy, zjištění slabých škol, škol, kde se dávala maturita zadarmo;  

9 dotazovaných (24%) vidí hlavní přínos ve sjednocení úrovně maturit (sjednocení 

požadavků na absolventa maturitního oboru, nároků v předmětech společné části maturitní 

zkoušky, stanovení minimální úrovně výstupů ze SŠ); 

ve 3 případech (8%) pak byl zmíněn fakt, že byly státní maturity vůbec spuštěny; 

jediný respondent vidí přínos v různorodosti požadavků, které nová maturita vyžaduje. 
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V případě respondentů ze SOŠ byl počet odpovědí na tuto otázku výrazně nižší - 

odpovědělo pouze 26 respondentů, 14 dotazníků zůstalo bez odpovědi. Což lze pochopitelně 

interpretovat i tak, že pro oněch 14 dotazovaných škol nepředstavuje státní maturita žádný 

přínos.  

To ostatně vyplývá i ze získaných odpovědí - žádný přínos nevidí v zavedení státní 

maturity 15 dotazovaných, tedy 58%! 

4 respondenti považují za hlavní přínos možnost srovnání škol díky větší objektivitě a 

stejné obtížnosti; 

sjednocení požadavků na absolventa maturitního oboru představuje hlavní přínos pro 2 

respondenty; 

2 respondenti vidí přínos v opouštění škol žáky, kteří na maturitní obory nepatří; 

2 respondenti v nové podobě zkoušky z českého jazyka a literatury; 

1 respondent pak vnímá přínos především pro žáka ve zpětné vazbě, při níž zjistí, kde se 

nachází v rámci republikového srovnání. 

Celkově na otázku přínosu změněné maturity odpovědělo 64 ředitelů (80%), ovšem 

převážně gymnázií. Ze získaných odpovědí je vidět skeptický pohled na novou podobu 

maturity – pomineme-li 20% dotazovaných, kteří se k přínosu maturity nevyjádřili, máme zde 

44% ředitelů, kteří nevidí přínos žádný. Poměrově skeptičtější jsou pak ředitelé SOŠ (kteří 

dokázali pojmenovat kladný přínos nové maturity pouze ve 28% dotazníků).  

Možnost srovnání škol je pak jako hlavní přínos vnímána nejčastěji (25%); následuje 

sjednocení požadavků na absolventa maturitního oboru (17%). Ostatní typy odpovědí se 

objevují spíše ojediněle.  

 

17) Co považujete za hlavní nedostatek zavedené státní maturity? 

Oproti předchozí otázce odpovídali respondenti na nedostatky státní maturity výrazně 

obsáhlejším způsobem, někteří nezůstali u pojmenování hlavního nedostatku a zmiňovali jich 

více. 

V odpovědích gymnázií jednoznačně převažovaly stížnosti na komplikovanou 

organizaci zkoušek – jmenovitě přílišnou administrativu, časovou náročnost a zbytečně 

vysoké finanční náklady – v tomto duchu se vyjádřilo 31 ředitelů, tj. 78% dotazovaných; 

12 respondentů (30%) bere jako hlavní nedostatek nízkou úroveň společné části maturit 

(především základní úroveň obtížnosti a především z českého jazyka), která podle častých 

vyjádření odpovídá spíše absolventům ZŠ než maturantům. Takto nízko nastavená laťka vede 
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dle respondentů k celkovému snížení úrovně SŠ, nemožnosti motivovat žáky (maturitu udělají 

v pohodě, na VŠ se dostanou vždycky);   

6 respondentům (15%) vadí neobjektivnost zkoušky; 

5 (13%) neujasněná koncepce státní maturity (stálé změny, nezkoumání všech 

kompetencí ŠVP); 

3 (8%) srovnávání jednotlivých typů středních škol; 

ojediněle se objevila stížnost na brzký termín maturit; jejich dvojúrovňovost a nic 

nevypovídající výsledky; 

v jediném případě se neobjevilo poukázání na žádný nedostatek. 

V případě SOŠ opět převažovaly stížnosti na komplikovanou organizaci zkoušek (mimo 

výše řečené bylo zmíněno např. neekonomické zacházení s papírem či pozdní zasílání 

informací z CERMATu pro vedení školy). Takto odpovědělo 23 respondentů (58%); 

6 respondentům (15%) vadí neobjektivnost zkoušky (upozornění na nesrovnatelnost tří 

dílčích zkoušek z cizího jazyka a jediné z matematiky či rozpory na seminářích mezi učiteli 

při hodnocení cvičných prací); 

5 (13%) vadí srovnávání jednotlivých typů středních škol; 

5 (13%) neujasněná koncepce státní maturity (vytvoření nové maturity jako nástroje na 

měření, ale neví se pořádně, co s ním měříme; neserióznost vůči studentům dálkového studia, 

kteří se stále ještě vzdělávají podle dojíždějících osnov, a ne podle ŠVP); 

3 (8%) vadí výsledky, které nemají žádnou vypovídací schopnost (nic nevypovídají o 

skutečných schopnostech žáků; nepředvedou své skutečné znalosti); 

ojediněle se objevila stížnost na zkrácení doby výuky ve 4. ročníku, odpadání výuky v 

nižších ročnících z důvodu organizace společné části maturitní zkoušky; zbytečně vyhozené 

peníze za semináře pro hodnotitele písemných prací; nepřiměřenou závislost na technice a 

nedůležitost vzhledem k přijímačkám na VŠ. 

Celkově mezi odpověďmi obou typů škol jednoznačně převažovalo poukázání na 

komplikovanou organizaci zkoušky: 54 odpovědí (68%). S odstupem následovaly odpovědi 

další. 12 ředitelům (15%) vadí nízká úroveň zkoušky – ve všech případech jde o ředitele 

gymnázií, v případě SOŠ tato odpověď nefigurovala ani jednou. (Vzhledem k výsledkům 

společné části maturit je to logické.) Stejný počet škol (12 - 15%) si stěžuje na neobjektivnost 

státní maturity. Procentuelně následuje poukázání na neujasněnou koncepci státních maturit 

(10 škol - 13%), nesrovnatelnost jednotlivých typů středních škol (8 škol – 10%) a výsledky, 

které nemají žádnou vypovídací schopnost (4 školy - 5%). Ostatní odpovědi byly spíše 

sporadické a zpravidla nějakým způsobem souvisely s výše uvedenými. 
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4. 2 Závěrečné vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazovaní ředitelé gymnázií i SOŠ odpověděli ve stejném procentu případů, což bylo 

pro objektivní srovnávání odpovědí obou typů škol příznivé. Mé obavy, že návratnost bude 

menší u SOŠ například kvůli otázce týkající se srovnání výsledků státní maturity 

s předchozím rokem nebo kvůli celkovému možnému „zhrzení“ z nové podoby zkoušky, se 

nepotvrdily. Návratnost dotazníků 80% považuji za uspokojivou. Zdá se, že státní maturity 

jsou téma, kvůli kterému ředitelé středních škol rádi obětují část svého času, aby se k němu 

mohli vyjádřit. 

 

Jaký způsobem byly, či nebyly verifikovány mé počáteční hypotézy: 

 

Ředitelé a učitelé středních škol museli kvůli novému pojetí maturity měnit styl 

výuky předmětů společné části maturitní zkoušky.  

Ano, řada škol měnila či se chystá měnit styl výuky předmětů společné části maturitní 

zkoušky, ale celkové číslo není tak výrazné, abychom mohli mluvit o tom, že nová podoba 

maturity přispěla k nějakým radikálním změnám pojetí výuky. 

V případě českého jazyka připouští zavedení změn cca čtvrtina dotazovaných škol 

(napříč oběma typy), v případě jazyků cizích je pak procento nižší (18%). Na základě prvního 

ročníku státních maturit se pak ke změnám chystá dalších 14% škol. Zpravidla se jedná o 

přizpůsobování výuky směrem k jednotlivých prvkům dílčích zkoušek – zejména testování ve 

stylu didaktických testů, dále pak navýšení práce s textem, ze kterého vychází ústní zkouška, 

v cizím jazyce nácvik písemných prací. 

V menší míře jsme zaznamenali i fakt, že by se změny v pojetí maturity odrazily na 

potřebě škol měnit své ŠVP. Zatímco dotazovaná gymnázia k tomuto kroku před prvním 

ročníkem státních maturit až na jednu výjimku nepřistoupila, po zkušenostech s maturitou ho 

plánuje 20%. U SOŠ je pak toto číslo výraznější. (23% jich ředitelů již k revizi ŠVP 

přistoupilo, dalších 20% se na ni chystá.) 

 

Nové pojetí maturity vyžaduje výraznější změnu výuky českého jazyka a cizích 

jazyků na SOŠ – větší orientaci na úspěšné zvládnutí státních maturit.  

Počet gymnázií i SOŠ, který se přihlásil k nějakým změnám pojetí výuky, byl víceméně 

stejný. Že ale nové pojetí maturit zasáhlo výrazněji do chodu SOŠ, ukazuje fakt, že zatímco 

ředitelé dotazovaných gymnázií nepožadují po svých učitelích zvláštní hodiny vedoucí žáky 
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ke zvládnutí maturity, ředitelé SOŠ ve více jak dvou třetinách ano. Stejný obrázek nabízí 

srovnání navyšování hodinové dotace zkoušených předmětů společné maturity – k tomuto 

kroku přistoupilo pouze 15% gymnázií, zato 60% SOŠ. (A dalších 23% se na to chystá.) 

Výraznější je i podíl SOŠ, které zavedení nové maturity vedlo či povede k zásahům do ŠVP.  

 

Ve srovnání s předchozím rokem vykázala gymnázia lepší výsledky v předmětech 

společné části maturitní zkoušky, SOŠ horší.  

Tento předpoklad se vyplnil, přestože posun nebyl tak dramatický, na což ukazuje fakt, 

že více jak polovina dotazovaných ředitelů hodnotí výsledky jako přibližně stejné. Celkově si 

maturanti na dotazovaných školách díky nové podobě zkoušky výsledkově polepšili. Toto 

výsledkové zlepšení jde ale z větší části na vrub žáků gymnázií. Ti dosáhli (s jedinou 

výjimkou) stejného nebo lepšího výsledku ve srovnání s předchozím rokem. Většinou lepšího. 

Oproti tomu jsou výsledky žáků SOŠ vnímány jako většinou stejné (ve dvou třetinách), 

v případě jejich posunu pak převažuje zhoršení. Odpovídá to celkovému ohledu na jednotnou 

maturitu – pro gymnazisty přinesla ulehčení a ubrání z nároků na ně kladených, pro žáky SOŠ 

je tomu naopak.  

 

Jednotná podoba státních maturit u obou typů škol vede k degradaci výuky 

českého jazyka a cizích jazyků na gymnáziích.  

V případě dotazovaných ředitelů gymnázií jich 12 (30%) uvedlo, že jim vadí nízká 

úroveň zkoušky, více než cizí jazyky pak byl zmiňován jazyk český. Zároveň se v případě 

ředitelů gymnázií jednalo o druhý nejčastěji zmiňovaný problém nové maturity (po jasně 

vedoucí komplikované organizaci zkoušek).  

 

Ředitelé obou typů škol budou usilovat o odlišení úrovně státních maturit pro 

gymnázia a SOŠ.  

Tato hypotéza se dotazníkovým šetřením potvrdila. Celkem 75% dotazovaných ředitelů 

obou typů středních škol by uvítalo odlišení úrovně maturit podle druhu školy. U ředitelů 

SOŠ se vzhledem k lehkému zhoršení výsledků jejich žáků jedná o odpověď očekávanou. 

Pouze 7 z nich (17%) by nechalo úroveň stejnou. Nabízí se otázka, proč není pro gymnazisty 

jednodušší verze maturit vítána řediteli jejich škol. 27 dotazovaných ředitelů gymnázií (68%) 

by rovněž bylo pro odlišení úrovně státních maturit. Odpověď se pravděpodobně skrývá 

v potvrzení předchozí hypotézy. V poklesu náročnosti společné části zkoušky vidí ředitelé (a 

učitelé) gymnázií problém vedoucí k degradaci předmětů českého jazyka a jazyků cizích. 
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Celkem 10% dotazovaných ředitelů pak vidí ve srovnávání „nesrovnatelných“ typů 

jednotlivých středních škol dokonce hlavní negativum nové maturity. 

 

Další zjištění 

Mezi další zjištění, která dotazník přinesl, patřilo relativně vysoké procento ředitelů, 

kteří své učitele vysílali na další vzdělávací kurzy ke státní maturitě. Jak v případě českého 

jazyka, tak v případě jazyků cizích se jednalo o více jak 40% škol. Vzhledem k další řadě 

povinných prezenčních i online kurzů pro učitele jsem očekával číslo nižší. Pro ředitele škol 

to jistě představovalo další zásah do chodu škol, který ale podstupovali patrně ve snaze 

nepodcenit novou podobu maturity. Překvapivě o něco větší důraz na doplňková školení uvádí 

gymnázia.  

Dotazník se rovněž snažil zjistit, jaká jsou podle ředitelů hlavní pozitiva a negativa nové 

státní maturity. Pro její tvůrce je špatným zjištěním, že u dotazovaných negativa převažují nad 

pozitivy. Téměř polovina ředitelů nevidí v této výrazné změně našeho středního školství 

dokonce pozitivum žádné (a dalších 20% dotazovaných se k přínosu maturity nevyjádřilo). 

Skeptické názory zaznívají převážně ze SOŠ, ale nulový přínos nové podoby maturity vidí i 

třetina ředitelů gymnaziálních. 

Mezi pojmenovanými přínosy se výrazněji objevují dva aspekty. Jedním je umožnění 

srovnání škol, které předchozí podoba maturity příliš neumožňovala – jednak neexistovaly 

žádné centrální žebříčky úspěšnosti škol, jednak byla kritéria hodnocení maturantů do značné 

míry v kompetencích jednotlivých škol (stejné známky z různých oborů a typů škol neměly 

stejnou hodnotu a přítomnost nestranného předsedy maturitní komise tomu mohla jen těžko 

zabránit). Jako druhý přínos je pak uváděno sjednocení požadavků na absolventa maturitního 

oboru. Souvisí to s výše řečeným – je výrazněji jednotně stanoveno, co musí uchazeč o 

maturitu z předmětů společné části ovládat, a tedy i co ho musí jeho učitel naučit. Že se 

penzum nabytých a požadovaných znalostí u předchozích maturantů na jednotlivých školách 

lišilo, je lehké si představit. 

Při hledání hlavních negativ nové podoby maturity nám vychází jeden společný 

jmenovatel: zbytečná administrativa, byrokracie, překomplikovaná organizace zkoušky. 

Stěžují si na ni přes dvě třetiny dotazovaných ředitelů, napříč oběma typy středních škol. 

Příkladů udávají bezpočet – od nehospodárného zacházení s papírem po vážné a dlouhodobé 

narušení chodu školy během maturit. Ředitelům gymnázií vadí nízká úroveň státních maturit, 

ke které se muselo zákonitě přistoupit, pokud měly být jednotné pro všechny typy středních 

škol. Možná překvapivým, ale jistě smutným zjištěním je, že 15% dotazovaných ředitelů si 
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stěžuje na neobjektivnost státní maturity. Přitom objektivita byl jednou z priorit tvůrců státní 

maturity. Pomineme-li ale její profilovou část, pak i hodnocení společné části zůstalo do 

určité míry v rukou samotných škol (ústní části zkoušek z cizího a českého jazyka, hodnocení 

písemných prací učiteli maturujících). Negativně byla rovněž hodnocena chaotičnost příprav a 

nejasná koncepce státních maturit (včetně jejích výsledků, kterým chybí vypovídací 

schopnost) a zbytečnost a nemožnost srovnávání jednotlivých typů středních škol.   
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5 NEGATIVNÍ ASPEKTY STÁTNÍ MATURITY 

Z mého dotazníkového šetření kromě jiného vyplynula i řada negativních aspektů, které 

s sebou dle názorů ředitelů středních škol nová podoba maturity přinesla. V této části práce se 

zaměřím právě na tyto aspekty, pokusím se rozebrat, zda a do jaké míry můžeme výtky 

dotazovaných ředitelů brát jako reprezentativní pro celou (školskou) veřejnost. 

5. 1 Komplikovaná organizace zkoušky 

Nejvíce kritických připomínek ředitelů poukazovalo na komplikovanou organizaci 

zkoušky, přebytečnou administrativu, byrokracii a zbytečné náklady. V těchto připomínkách 

nebyli ředitelé sami. Např. ČMOS opakovaně upozorňoval na složitost a finanční náročnost 

nového pojetí maturity - výdaje na celoroční provoz CERMATu, náklady škol, které budou 

pro CERMAT maturitu zajišťovat, reklamní šoty propagující koncepci státní maturity, projekt 

Studenti studentům, Maturitní veletrh, atd.  

Další výraznou sumu prostředků bylo třeba vynaložit na školení vyučujících, která byla 

zbytečně náročná a podrobná (např. vyčerpávající informace kvůli studentům s „přiznaným 

uzpůsobením podmínek“, podrobné informace o logistice distribuce didaktických testů, kterou 

dostávali zadavatelé). 

Dalším problémem, který souvisel s financováním a který museli ředitelé řešit, bylo 

odměňování učitelů českého a cizích jazyků, kteří museli nad rámec svých běžných 

pracovních povinností vypracovávat sady pracovních listů k ústním částem zkoušek. 

CERMAT sice dal v rámci zkoušky z českého jazyka k dispozici řadu vlastních pracovních 

listů, které mohli učitelé využít, případně si je upravit, ale dodával je průběžně během 

školního roku. Tedy v době, kdy již školy musely mít zveřejněné nabízené seznamy svých 

maturitních literárních děl. Řada učitelů tak seznala, že jejich nabídka a nabídka CERMATu 

se překrývají pouze zčásti, a tak museli přikročit k práci na pracovních listech vlastních. 

Střední školy kvůli maturitám spotřebovaly přibližně 11 milionů listů papíru pro 98 tisíc 

maturantů. Na jednoho studenta tak vycházelo průměrně 113 listů papíru, přičemž 

nejnáročnější na spotřebu papíru byly zkoušky z cizích jazyků. Ministerstvo sice uvolnilo 

školám navíc 60 milionů korun (přibližně 500 Kč na jednoho maturanta), ale školy přišel 

samotný tisk na průměrně 350 Kč za studenta, nehledě na další náklady (např. odměny pro 

členy maturitních komisí). A nejen zadání otázek s sebou neslo vyšší spotřebu papíru. 

Protokol o zkoušce žáka má pět stran namísto původní jedné, dva zkoušející učitelé si dělají 

poznámky k žákovu výkonu na samostatné papíry a pak je přepisují na protokol, který se 
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zasílá CERMATu, apod. To vše souvisí i se složitostí hodnocení výsledků - kvůli snaze o co 

největší objektivnost přerostlo hodnocení do příliš složité podoby (8 kriterií hodnocení 

písemné práce, včetně související symboliky pro chyby, podobně složité bodové hodnocení 

ústní části zkoušky, zvláště u cizích jazyků).  

Rovněž časové rozvržení maturit přinášelo komplikace, zejména vůči přijímacím 

řízením na vysoké školy – maturanti měli vysvědčení v ruce až 20. června, ale některé vysoké 

školy ho požadovaly už dříve. Rovněž měly dříve přijímací řízení, takže po něm musely čekat 

na výsledky maturit. Vysokým školám to pochopitelně komplikovalo celý proces uzavření 

přijímacích zkoušek.  

Můžeme tedy uzavřít toto téma tím, že jedním z klíčových problémů nové maturity je 

přebujelá byrokracie, která ji provází (mimo výše zmíněného připomeňme např. ještě 

distribuce testů, elektronické zpracování, tisk, zasílání a zpětné zasílání, pracovní listy, 

angažování značného množství lidí – zadavatelé, hodnotitelé, komisaři, asistenti, CERMAT, 

NIDV). Navíc s tím, že velká část práce je převedena na školu, rozhodující odpovědnost na 

jejího ředitele. Samotný ministr školství Josef Dobeš uvedl, že státní maturita je 

zabezpečenější než dokumenty v Pentagonu a že přidělala ohromné množství práce ředitelům 

a učitelům. (Přes často proklamovaný vysoký stupeň zabezpečení unikly na internet testy z 

češtiny, angličtiny, matematiky a chemie; stalo se tak ale naštěstí vždycky až poté, co studenti 

testy dopsali.) 

5. 2 Nízká úroveň zkoušky 

Další připomínky (tentokráte šlo pouze o ředitele gymnázií) se týkaly nízké úrovně 

zkoušky pro jejich žáky a s tím související problém motivace v předmětech společné části 

maturity. „Dříve se mi dařilo motivovat většinu studentů k dobrým výkonům tím, že 

smysluplný obsah výuky byl v souladu s tím, co se zkoušelo. Nyní se však prověřuje něco 

jiného, obsahem a akcenty zcela odlišného. Studenti jsou přirozeně vedeni především snahou 

maturitu úspěšně složit, smysluplnost obsahu je proto zajímá podstatně méně. Jsou přímo 

nabádáni k vypočítavému jednání (svou neblahou roli zde hrají i dvě úrovně zkoušky), těžko 

jim lze proto něco vytýkat. Často mi říkají, že to tak není v pořádku, ale co prý mají dělat.“
11

 

Žáci budou vždy uvažovat ekonomicky a půjdou snazší cestou. Zavedení povinné volby vyšší 

                                                 
11

 LIPPMANN, K., Státní maturita škodí výuce češtiny. EDUin [online].  
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úrovně pro gymnázia (o které koneckonců někteří z ředitelů před spuštěním maturit 

uvažovali) je ovšem vzhledem ke školskému zákonu v současné době protiprávní. 

Hlavním argumentem CERMATu pro nalákání žáků k výběru vyšší úrovně obtížnosti 

tak zůstává potenciální možnost zohledňování náročnější verze maturitních předmětů 

vysokými školami při přijímacím řízení. Ke konci roku 2011 bylo dle samotného CERMATu 

registrováno 18 fakult vysokých škol, které nějakým způsobem výsledky u maturity v rámci 

svého přijímacího řízení zohlední. (V rámci našich cca 150 fakult veřejných vysokých škol 

však toto číslo nepůsobí nijak impozantně). Dalším navazujícím argumentem je statistika, 

která vypovídá o téměř 40% studentů měnících během svého studia vysokou školu. A dnešní 

studenti nevědí, jak se budou k výsledkům maturit stavět vysoké školy v budoucnu. Faktem 

ovšem je, že pro případ, kdy v budoucnu přijde nějaká fakulta s požadavkem maturitní 

zkoušky z určitého předmětu určité úrovně, má uchazeč možnost složit na střední škole 

jednotlivou zkoušku (za poplatek do výše 1500 Kč). Vedení CERMATu rovněž uvádí, že až 

30% nejúspěšnějších maturantů, kteří skládali zkoušku z češtiny, angličtiny a matematiky v 

základní úrovni, by v pohodě zvládlo i zkoušku z téhož předmětu v úrovni vyšší. Zvláště 

některým žákům gymnázií podle ohlasů připadala zkouška v základní úrovni příliš 

jednoduchá, ale zůstává otázkou, zda v případě tak důležité zkoušky jako je ta maturitní, 

nebudou žáci i nadále dávat přednost jistotě zvládnutí jednodušší verze. 

Koncepční záměr základní a vyšší úrovně nepochybně vycházel z předpokladu 

propojení maturitního vysvědčení a přijímacího řízení na VŠ. Problémem se ale stala dlouhá a 

komplikovaná příprava státních maturit, během které předběhla CERMAT komerční 

společnost SCIO se svým projektem Národních srovnávacích zkoušek, které řada fakult (v 

současnosti 46) začala využívat namísto anebo v rámci svého přijímacího řízení. Detaily a 

úrovně na maturitním vysvědčení tyto vysoké školy nezajímají a zůstává otázkou, zda se to 

změní do budoucna. Lze si to představit za předpokladu, že by státní maturita získala větší 

prestiž a profesionalitu než Národní srovnávací zkoušky. 

 

5. 3 Neobjektivnost státní maturity 

Asi nejčastější připomínky k proklamované objektivitě nové maturity se týkaly opravy 

písemných prací hodnotitelem-vyučujícím dané školy, eventuelně vlastním vyučujícím 

(rozpoznat konkrétního žáka podle známého písma nemůže být těžké) a stejně tak ústního 

zkoušení, které rovněž vede a hodnotí vyučující daného žáka. Přes kritéria u obou typů dílčích 

zkoušek, která byla daná centrálně, zde chybí nějaký kontrolní mechanismus. Písemná práce 
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je hodnocena pouze jedním hodnotitelem, u ústní zkoušky je sice přítomen předseda maturitní 

komise, avšak ten není proškolen pro hodnocení dané zkoušky, a tudíž se na něm nemůže 

podílet. Vyskytly se i připomínky k části maturit, která by měla být nejobjektivnější – 

k didaktickým testům. V řadě úloh, jak dokazuje např. dokument Závadné úlohy testu Český 

jazyk a literatura – základní úroveň, který sestavili vysokoškolští a středoškolští učitelé a 

který prezentovala společnost EDUin, se autoři didaktického testu pouštějí na tenký led 

nabídky jen relativně správných řešení, která nerespektují rozdíl mezi faktem a názorem. 

Učitelské veřejnosti navíc vadí, že pod sestavenými testy nenajdeme žádný „podpis“, chybí 

jméno i způsobilost garanta testů. 

 

5.4 Neujasněná koncepce státních maturit 

Možná můžeme připomenout, že nynější koncepci zkoušek schválila sněmovna 

výraznou většinou hlasů v dubnu 2008, poté hladce prošla i Senátem. Původně měla být 

zavedena již v roce 2002, ale od počátků byli její tvůrci kritizováni za nekoncepčnost, 

mnohost cílů, poškození SOŠ a SOU a přílišnou lehkost pro gymnázia. 

Výtky směřující na adresu neujasněné koncepce státní maturity souvisí s ostatními 

tématy, která jsou zde zmiňována na jiných místech- složitou organizací, nepropojeností 

s přijímacími řízeními na vysokých školách, stejností zkoušky pro všechny typy škol, 

nereflektování některých záměrů Bílé knihy. To vše představuje věci, kvůli kterým se konala 

již řada protestů a bylo podepisováno několik peticí studentskou i učitelskou veřejností; kvůli 

kterým některé školy uvažovaly o bojkotu státních maturit (Matiční gymnázium v Ostravě); 

kvůli kterým se k nové podobě maturit stavěli skepticky i naši vrcholoví politici (ještě 

v dubnu 2010, tedy pouze několik měsíců před spuštěním maturit k nim měli kritické výhrady 

i předsedové našich nejsilnějších politických stran Petr Nečas (ODS) a Jiří Paroubek 

(ČSSD)); kvůli kterým docházelo k dalším a dalším odkladům zavedení této podoby 

závěrečného hodnocení našich studentů středních škol.  

Podívejme se nyní ale stručně na téma, které zde ještě nezaznělo – na to, jakým 

způsobem je koncepční změna našeho školství představovaná státní maturitou v souladu 

s dalším požadovaným procesem našeho školství, a sice profesionalizací učitelského 

povolání. 

Teoretický model profesionality vycházející z mezinárodních srovnávacích výzkumů 

uvádí charakteristické znaky profesionalizace, jako jsou expertní znalosti a dovednosti, délka 

speciálního výcviku, celoživotní angažovanost, existence etického kodexu a profesních 
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komor, kontrola nad požadavky na výkon profese, autonomie spojená s odpovědností za 

pracovní výkon, dovednost reflexe a sebereflexe, sociální uznání. 

„Důraz je kladen na vysokou míru profesní autonomie, posílení autority učitele ve 

vzdělávacím systému. Učitel profesionál vítá autonomii jako prostor pro odborné 

rozhodování. Přijímá vysokou míru profesní odpovědnosti, spolu/odpovědnosti za podporu 

optimálního rozvoje každého žáka, jeho vývojových a individuálních možností, v intencích 

společenských požadavků a představ o kvalitním vzdělávání. (…) 

Velký význam pro emancipaci profese je připisován také existenci profesních sdružení 

(kontrola kvality, zlepšení společenského statutu, obhajoba zájmů příslušníků profese proti 

někdy nekompetentním zásahům zvenčí ze strany politických stran, zřizovatelů škol, devizní 

sféry, inspekce, širší veřejnosti apod.)“
12

  

Přestože primárním cílem reformy maturity není profesionalizace českých učitelů, 

zamysleme se nad tím, zda v rámci celkové reformy našeho školství státní maturita českému 

učiteli z pohledu profesionalizace prospěje, či ublíží. Podíváme-li se na požadovaná kritéria 

profesionalizace a úlohu českého učitele ve státní maturitě, pak musíme dospět k závěru, že 

spíše to druhé.  

Jedním z klíčových problémů je otázka profesní autonomie – podoba státní maturity je 

učiteli do značné míry diktována: do náplně, tvorby a vyhodnocení didaktického testu nemůže 

zasáhnout žádným způsobem. Totéž se týká témat a kritérií hodnocení písemných prací, byť 

zde se již učitel stará o jejich vyhodnocení. Relativně největší svobodu má učitel u ústního 

zkoušení – avšak i zde je spoután v rámci krátkého časového úseku množstvím kritérií, která 

musí sledovat a hodnotit, v rámci zkoušení cizích jazyků pak přímo předepsanými větami, 

které musí strojovitě v příslušný čas pronášet. 

Výše řečeným pochopitelně trpí i učitelova možnost reflexe a sebereflexe – mj. i proto, 

že k zadání didaktických testů se v podstatě nemohl dostat kvůli jejich utajení. 

Rovněž role učitele jako člověka spoluodpovědného za podporu optimálního rozvoje 

každého žáka, jeho vývojových a individuálních možností je problematická. Důraz na 

objektivitu a stejnost maturity na všech druzích středních škol možnost individuálního 

přístupu brzdí. 

A konečně zmiňme stručně problém neexistence profesních sdružení, která by hájila 

zájmy příslušníků profese proti zásahům zvenčí. Otázka státních maturit se stala do značné 
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44 

 

míry otázkou zpolitizovanou, opakující se protesty studentské i učitelské veřejnosti v podstatě 

nebyly nijak reflektovány. 

Zdá se tedy, že ani další reformní krok českého školství k profesionalizaci českého 

učitele nepřispívá a my můžeme pouze souhlasit se slovy, která zazněla ve sborníku o 

proměnách učitelské profese před čtyřmi lety: 

„Když srovnáme současný stav v pojetí učitelské profese (viděno zvnějšku i zevnitř 

profese) u nás s trendy v zahraničí, vidíme, že u nás učitelství stále setrvává na úrovni 

semiprofese, respektive v mnoha ohledech směřuje spíše k deprofesionalizaci. Nejsou 

naplněny klíčové znaky skutečné profese – neexistuje profesní standard, etický kodex, 

profesní komora. Nedostatečná je míra přijetí profesní autonomie a odpovědnosti u většiny 

učitelů.“
13

 Příčiny můžeme podle Spilkové spatřovat v našem historickém vývoji, kdy učitelé 

po dlouhá léta pracovali v našem vysoce centralizovaném vzdělávacím systému. Ten 

učitelskou autonomii pochopitelně značně omezoval; ti pak často plnili pouze roli realizátora 

metodických příruček. A řada dnešních učitelů si bohužel na tuto pohodlnou roli zvykla. 

 

5. 5 Nesrovnatelnost jednotlivých typů středních škol 

Stejnost státní zkoušky pro všechny typy středních škol s sebou přinesla jednak obavy 

SOŠ a SOU, ale také určitý despekt k požadované úrovni na gymnáziích (viz výše zmíněný 

problém). Řada gymnaziálních ředitelů hodnotila zkoušky jako příliš snadné, v některých 

vyjádřeních zaznívala i slova o degradaci předmětu. O tom, že řada úloh je na úrovni prvního 

či druhého ročníku, že se zkouší schopnost plynně mluvit namísto reálií, že takto nastavenou 

maturitu v podstatě nelze nesložit. Jednou z možností, jak zachovat vyšší náročnost maturit 

zůstává důkladnější otestování žáků v předmětech profilové, nestátní, části.  

Měli bychom tedy mít kvůli srovnatelnosti maturitních vysvědčení jednotnou maturitu 

pro všechny typy středních škol, anebo by se tato koncepce měla opustit kvůli 

nesrovnatelnosti zaměření a požadovaných výstupů jednotlivých typů škol, jak to požaduje 

valná část učitelské i laické veřejnosti? 

Podívejme se, jak s koncepcí stejnosti státní maturity pro všechny typy škol (ne)souzní 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. V kapitole, která se týká principů 

demokratické vzdělávací politiky, je kladen důraz na maximální rozvíjení potenciálu každého 

jedince: „Jde tedy o zásadní změnu orientace, o přizpůsobení vzdělávacího systému jedinci,     

o co největší možnou diferenciaci a individualizaci vzdělávání, o orientaci na osobnostní 

                                                 
13

 SPILKOVÁ, V., Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání, s. 88. 



45 

 

rozvoj. Z toho vyplývá nezbytnost diverzifikovat vzdělávací nabídku podle zájmu                    

a schopností a také uplatňovat různé styly učení podle typu nadání.“
14

 Unifikace výstupního 

hodnocení žáka ale možnost diferenciace a individualizace vzdělávání silně omezuje. 

Podobným způsobem je ze stejných důvodů omezována autonomie škol, proklamovaná 

v témže dokumentu: „Nové utváření vzdělávacího systému, jehož cílem je dosáhnout 

současně co nejvyšší kvality i efektivity vzdělávání. To je cílem rozsáhlé decentralizace, 

postupného přesouvání pravomocí na co nejnižší úroveň, kdy jednotlivé školy získávají 

značnou autonomii, a současného otevírání vzdělávacího systému společnosti, zajištění její co 

největší účasti.“
15

 České školství tak v rámci svých koncepčních reforem učinilo krok vpřed          

a zase zpátky – nejprve poskytlo školám dosti velkou míru autonomie v podobě vytváření 

vlastních školních vzdělávacích programů, aby je téměř vzápětí svázalo řadou stejných 

požadavků na jejich absolventy.  

Nechme nyní stranou již dříve zmíněnou devalvaci předmětů společné části                  

na gymnáziích a zaměřme se na problémy, které přinesla unifikovaná maturita odborným 

školám. Pochopitelně horší maturitní výsledky (zvláště v propastném srovnání s gymnázii) 

mohou mít pro některé z nich likvidační charakter. České školství se dlouhodobě snaží 

nalákat žáky do odborných škol a učilišť. Státní maturitou však této snaze příliš nenahrálo – 

zájemci o studia na středních školách si snadno spočítají, kde mají větší šanci se 

k vytouženému maturitnímu vysvědčení dostat.  

A jak je to s obsahovým zaměřením výuky na odborných školách? Bílá kniha zmiňuje 

jako hlavní nedostatek přípravy tamních žáků nedostatek praktické výuky, nedostatečné či 

žádné propojení školy a podnikové sféry a z něj plynoucí obtíže při nástupu absolventů do 

praxe. „V současné době totiž až 65% absolventů učebních oborů vůbec nevstoupí v průběhu 

přípravy do pracovního prostředí, a nemá tudíž o něm reálnou představu. Proto je důležité, 

aby žáci měli již v průběhu středoškolského studia možnost získat pracovní zkušenosti 

v reálném prostředí podniků a aby celá jejich příprava byla relevantní možnostem jejich 

budoucího uplatnění v praxi. (…) Dále je nezbytné zajistit opět za spolupráce zaměstnavatelů 

pro každého žáka ve středním odborném vzdělávání (…) nejméně několikaměsíční řízenou 

praxi v podnikové sféře.“
16

 Nehrozí ale po zavedení státních maturit situace, kdy odborné 

školy (někdy z existenčních důvodů) namísto rozvíjení praktické části své výuky povedou své 
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žáky k biflování všeobecných předmětů společné části maturity? Snaha o snížení celkové 

neúspěšnosti svých žáků a potřeba „srovnat krok“ s gymnázii by je k tomu mohla snadno 

dovést. Z výzkumu koneckonců vyplynulo, že SOŠ vyžadují po učitelích hodiny věnované 

speciálně přípravě na státní maturitu, že počet těchto hodin navyšovaly (na úkor hodin 

jiných), měnily či jsou nuceny měnit ŠVP ve prospěch předmětů testovaných státní maturitou. 

Dá se nějakým zásadnějším způsobem odůvodnit uniformita maturitní zkoušky? 

Podnikněme na tomto místě krátký historický exkurz týkající se role maturitní zkoušky u nás, 

se zřetelem na maturitní zkoušky na různých typech škol.  

Maturity se v našem školství objevují v roce 1849 jako součást významných školských 

reforem. Původně byly určené pouze pro gymnázia a byly zcela postačující podmínkou          

pro univerzitní studium (jednotně od r. 1873). Od svých počátků byly koncipované jako 

zkouška státní, přičemž se zkoušelo ze všech povinně vyučovaných předmětů. 

Základním posláním maturitní zkoušky bylo ověření faktu, že abiturient má tolik 

vědomostí, kolik jich požaduje obecné vzdělání, a zároveň dovede samostatně vědecky 

myslet, a tím prokazuje své předpoklady pro vysokoškolské studium.  

Povinná maturita z češtiny byla klíčovým tématem až v prvních letech samostatného 

Československa – měla jí být posílena důležitost a vážnost předmětu (zde se nabízí otázka 

opodstatněnosti povinné zkoušky z (české) literatury, která v řadě zemí takto povinným 

předmětem není). Ostatní maturitní předměty už se vybíraly podle typu škol. 

Po roce 1948 dochází k poklesu prestiže maturity, snížení její kvality a vypovídající 

hodnoty (mj. kádrování, vytváření schůdné cesty k maturitnímu vysvědčení pro dělnickou 

třídu, společenské snížení prestiže povolání vyžadujících vysokou kvalifikaci, obecné 

znehodnocování vzdělání, méně kvalitní studia při zaměstnání, změny v učebních plánech         

ve prospěch komunistické výchovy, závodní praxe, brigádnické činnosti apod., zhoršení 

vysokoškolské přípravy středoškolských učitelů díky politickým čistkám na VŠ). Vrácení 

kreditu a společenského uznání, které maturita dříve měla, tedy jistě nebude jednoduchou 

záležitostí. 

V diskuzích o smyslu a účelu maturitní zkoušky byl často prezentován argument jejího 

historického zakotvení v našem středním školství. Pohled do historie nám ale ukazuje značně 

odlišný vývoj a postavení maturitní zkoušky na jednotlivých typech současných středních 

škol.   

„Nebývá příliš vnímáno také to (a logicky proto není v diskuzích a přednášených 

námětech dostatečně respektováno), že ani při shodném slovním označení závěrečné zkoušky 

na různých typech škol jako zkoušky maturitní neposkytovala a nedávala tato zkouška všem, 
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kteří ji absolvovali, stejná práva. Po výraznou většinu minulého času – tedy od doby jejího 

prvního zavedení – byla maturita vnímána především jako závěrečná zkouška na určitém typu 

školy. Od konkrétního typu školy bývaly odvozeny i možnosti a práva, která abiturientům 

s úspěšně složenou maturitní zkouškou příslušela. Dokonce i po formálně legislativním 

zrovnoprávnění maturitní zkoušky jako závěrečné zkoušky při ukončení studia měla maturita 

v každé době jak odlišnou váhu, tak i společenskou prestiž odpovídající právě konkrétnímu 

typu absolvované školy.“
17

  

Maturita dnes představuje sice tradiční způsob ukončování středoškolského studia, ale 

její tradice je spjata s gymnázii. Řada dalších typů středních škol vznikala až s velkým 

časovým odstupem po gymnáziích, a pokud na nich docházelo k zavádění maturit, pak se tak 

zpravidla dělo opět až po nějaké době jejich fungování. Těžko tedy můžeme mluvit o 

maturitní zkoušce jako o obecné historické tradici na našich středních školách. Navíc 

maturitní zkoušky na jednotlivých typech středních škol tradičně odpovídaly příslušným 

výukovým programům a s jejich srovnáváním se nepracovalo. 

Pokud tedy maturitní zkouška představuje původně pouze typ závěrečné zkoušky 

gymnaziální, kdy a jak k ní tedy přišly odborné školy? 

Dnešní střední odborné školy nebyly v historii spojovány se středními školami, čemuž 

odpovídalo i jejich označení - jako školy odborné nebo vyšší odborné. Učiliště pak začínají 

vznikat až v padesátých letech 20. století. „Teprve tzv. nová koncepce československé 

výchovně vzdělávací soustavy, přijatá jako závazné usnesení ÚV KSČ v roce 1973, 

realizovaná od školního roku 1976/77 a vtělená do příslušného školského zákona č 29/1984 

Sb. hovoří o tom, že střední školy se člení na střední odborná učiliště, gymnázia a střední 

odborné školy a konzervatoře. A také až dokument Další rozvoj československé výchovně 

vzdělávací soustavy v roce 1973 umožnil absolvování středního odborného učiliště maturitní 

zkouškou (zprvu pouze jako určitý experiment).“
18

  

Jednotnost nové maturitní zkoušky pro všechny typy středních škol se tak ukazuje 

z historického pohledu jako neopodstatněný experiment. Maturitní zkouška se na jednotlivých 

typech středních škol jednak objevuje v časově velmi odloučených obdobích, ale hlavně se 

vždy lišila důvody jejího zavádění, praktickým posláním a smyslem. Je zvláštní, že právě 

CERMAT si nechal ve spolupráci s ÚIV vypracovat studii Františka Morkese o historickém 

postavení maturitní zkoušky. Studie, která jednoznačně poukazuje na diferencovaný vývoj       
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 MORKES, F., Historický přehled postavení maturitní zkoušky a analýza jejích funkcí, s. 5.  
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a účel maturitní zkoušky na různých typech středních škol, však, jak se zdá, nebyla ve finále 

nijak reflektována. 
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6 ZMĚNY PO PRVNÍM ROČNÍKU 
 

Tato část práce se stručně zaměří na změny, ke kterým došlo ze strany MŠMT                

a CERMATu po realizaci prvního „ostrého“ vyzkoušení státních maturit. Které 

z kritizovaných prvků nové podoby maturity byly odstraněny, změněny či zmírněny, a které 

ne? 

Jednu z dílčích změn zaznamenali již žáci, chystající se maturovat v roce 2012. Při 

přihlašování ke společné části maturitní zkoušky mohli oproti jejich loňským předchůdcům 

zjistit, že již nemají možnost volby nepovinné zkoušky z téhož předmětu v jiné úrovni 

obtížnosti, pokud z tohoto předmětu budou konat zkoušku povinnou. Tzn., že si nemohou 

například přihlásit jako povinnou zkoušku angličtinu v základní úrovni a jako nepovinnou 

angličtinu ve vyšší. Tento „benefit“ platil pouze během prvního ročníku nových maturit, 

pravděpodobně jako skromný ústupek s lecčím nespokojeným žákům, na nichž byla státní 

maturita poprvé naostro vyzkoušena.  

Mění se také harmonogram maturit. V roce 2012 se budou státní maturity skládat dříve 

a v opačném pořadí – v dubnu se bude začínat písemnými částmi, v květnu budou následovat 

ústní. Vrátí se tak klasická následnost písemných a ústních zkoušek, po které řada učitelů 

volala. Rovněž opravné termíny se posunou z října na září. Dřívějšími termíny maturit se 

uvolní časovému tlaku, který byl vyvíjen na vedení škol i maturanty vzhledem k propojenosti 

maturit s přijímacími řízeními na vysoké školy, které by tak měli stihnout i žáci maturující 

v podzimním termínu. 

MŠMT a CERMAT rovněž reagovali na loňské problémy s (ne)zveřejňováním 

zadaných testů. Tento materiál byl navzdory nesouhlasící učitelské i žákovské veřejnosti, 

která chtěla pochopitelně znát podklady svého hodnocení, prohlašován za „tajný“. Přesto 

takřka vzápětí unikl částečně na internet. Nyní by tedy toto opatření mělo padnout. Dojde ke 

zveřejňování zadaných testů, které budou navíc moci tím pádem zůstávat ve školách                

a nebudou se muset svážet do CERMATu. 

Práci ředitelů a učitelů by se mělo ulehčit v případě dílčí ústní zkoušky z cizího jazyka. 

Škola bude mít možnost převzít všechny čtyři části pracovního listu z nabídky CERMATu. 

Školám tak odpadne jednak náročná práce na přípravě listů a zároveň se oklestí komplikovaný 

postup kompletace pracovních listů s CERMATem. Rovněž byl omezen minimální počet 

maturantem losovaných pracovních listů na pět (z původních sad o minimálně 25 pracovních 

listech). Důvodem je omezení počtu pracovních listů, které musí škola tisknout (a z nichž 

většina zůstala nevyužita). 
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Změnil se také postup v případě nesložení dílčí části komplexní zkoušky (z českého            

a cizího jazyka). Zatímco loni znamenal pro maturujícího neúspěch v jedné části nutnost 

opakovat zkoušku celou, nyní, koná-li žák zkoušku opravnou nebo náhradní, bude konat 

pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Pokud by se žák přihlásil k opravné 

zkoušce v jiné úrovni obtížnosti, opakuje ovšem zkoušku celou. Toto nařízení by mělo         

ve výsledném efektu přispět ke snížení celkové neúspěšnosti maturujících po podzimních 

termínech a rovněž snížit vysoké procento těch, kteří se k opravným termínům vůbec 

nepřihlásili či nedostavili. 

Zřejmě nejzásadnější změnou oproti loňskému pojetí maturit je změna v hodnocení 

písemných prací. Hodnotitele písemných prací bude jednak smluvně zavazovat a odměňovat 

CERMAT, nikoli ředitelé škol, kterým tak ubude další administrativní zátěž. Systém 

hodnocení se navíc bude odehrávat v režii CERMATu, odpovědnost za tuto část maturity 

přejde tedy ze škol na stát. Písemné práce již nebudou hodnotit učitelé maturujících žáků, ale 

náhodně přidělení a detailněji proškolení učitelé, které bude z řad zájemců vybírat CERMAT. 

Smyslem tohoto kroku je posílení objektivity maturitní zkoušky, která stále není vnímána (viz 

výzkumná část) jako dostačující. Zástupce CERMATu obhajoval tento krok mj. při 

příležitosti pořádání kulatého stolu pořádaného sekcí SŠ ČMOS na téma státních maturit, 

když poukazoval na velké rozdíly v hodnocení písemných prací a subjektivní zásahy 

hodnotitelů, kteří v řadě případů upravovali své hodnocení tak, aby práce dosáhla minimální 

požadované úrovně. Dojde tedy k tomu, že písemné práce budou hodnotit hodnotitelé z cizích 

škol. Jejich počet se navíc zmenší a projdou důkladnějším proškolením, aby se jejich 

hodnocení synchronizovalo. V případě českého jazyka tak má například klesnout počet 

hodnotitelů z cca 12 900 na 400. Čeká je opravování zhruba 260 prací v rozmezí tří až pěti 

týdnů. Přes proklamované zobjektivnění maturit se ale ani tento krok CERMATu nesetkal 

pouze s pozitivními reakcemi. „,Tuto kalkulaci mohl vymyslet jen někdo, kdo v životě žádnou 

práci neopravoval. Při běžném úvazku a shonu kolem maturit není taková práce v silách 

žádného člověka. Vypadá to, že je tento způsob hodnocení připraven pro nějakou privátní 

firmu. A navíc, nás učitele uráží a dělá z nás neschopné jedince. Naše certifikované školení 

bylo jen ztrátou času a peněz,´ tak by se daly shrnout rozhořčené reakce všech přítomných.“
19

 

Jak je patrné, prochází projekt státních maturit dalšími úpravami. Zohlední součinnost 

s vysokými školami, ubere část práce učitelům a vedení škol, snaží se dospět 
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k objektivnějšímu hodnocení výsledků. Otázkou zůstává, proč tvůrce nového pojetí maturit 

nenapadaly tyto změny už během jejich čtrnáctileté práce na přípravě státních maturit. A také 

to, zda bude ke změnám docházet po každých maturitách, z čehož musí mít veřejnost zákonitý 

dojem, že se maturity stále ještě testují. A zda změny, ke kterým po prvním ročníku státních 

maturit došlo, jsou dostačující. Vždyť pro změnu současných státních maturit se vyslovili mj. 

i ředitelé těch nejúspěšnějších škol. Tak například ředitel PORG a někdejší poradce ministra 

školství Václav Klaus mladší ve shodě s ředitelem pražského Gymnázia Jana Nerudy Jurajem 

Liškou by byli pro zavedení společné zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka a i matematiky 

a snížili by administrativní náročnost maturit. Ředitelé dvou nejúspěšnějších škol jsou rovněž 

proti dělení maturitní zkoušky na lehčí a těžší variantu. „Pokud chce podle nich stát skutečně 

nastavit maturitě určitou úroveň, měla by existovat jen jedna verze testů. V drtivé většině si 

totiž studenti vítězných škol stejně zvolili vyšší variantu státních maturit. Na Klausově 

gymnáziu psalo těžší testy 81 procent maturantů, na Gymnáziu Jana Nerudy dokonce           

94 procent žáků.“
20

  

Dalších změn, které se nabízejí, je tedy celá řada, ale neměly být tyto úvahy již dávno 

vyřešeny?  
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7 ZHODNOCENÍ NOVÉ PODOBY MATURIT 
 

Závěrem se pokusme shrnout celkový pozitivní i negativní dopad zavedení státní 

maturity pro český školský systém. 

Po letech značné autonomie středních škol, které si samy nastavovaly kritéria hodnocení 

maturit, se objevil nástroj, který umožňuje (byť ne stoprocentně) objektivní srovnání škol         

a dává maturitnímu vysvědčení různých žáků z různých škol přibližně stejnou váhu.               

A zároveň ukázal na leckdy propastné rozdíly v kvalitě některých škol. 

Cenou za to je ale nárůst práce pro učitele a zejména vedení škol, kteří doplácí             

na komplikovaný systém organizace zkoušek. Jednotná podoba zkoušky pro všechny typy 

středních škol znamená pro gymnázia částečné snížení úrovně maturity, zatímco pro odborné 

školy skokové zvýšení a výraznou změnu nároků na jejich žáky. A jejím dopadem jsou 

markantní rozdíly ve výsledcích jednotlivých typů škol. Tato disproporce jde ovšem proti 

záměru českého školství přimět více zájemců, aby se hlásili na odborné školy. „Výsledek 

maturit mluví také naprosto proti záměru vlády i samotného Dobeše, podle něhož se třeba 

více studentů přihlásí na učební obory a odborně zaměřené školy. Pokud jste rodič a vezmete 

výsledek státních maturit za bernou minci, tak chcete-li svému dítěti zaručit jistotu 

středoškolského vzdělání s maturitou, zbývá vám po Dobešově testu jediné. Poslat ho                  

na gymnázium, kde jsou procenta neúspěšných maturantů jediná přijatelná.“
21

  

Dvojí úroveň státní maturity zaváděná primárně s ohledem na využitelnost                  

při přijímacím řízením na vysoké školy zatím nenachází výraznější uplatnění. Může za to 

nepropojenost českého středního a vysokého školství. Většina fakult vysokých škol výsledky 

státní maturity nereflektuje, na vině je vedle zavedenějších Národních srovnávacích zkoušek 

také neúměrně vysoké množství našich vysokých škol. Možnost volby vyšší úrovně tak 

postrádá praktický význam. Řada vysokých škol bere všechny uchazeče bez ohledu na 

podobu jejich maturitního vysvědčení a ty, které naopak mají uchazečů příliš, musí  zpravidla 

stejně dělat přijímací řízení.  

Dalším problémem státní maturity je nastavení limitů hodnocení a určování kvality. Kde 

určit onu hranici mezi úspěchem a neúspěchem? Tvůrci maturit v tom neměli takřka             

do poslední chvíle jasno, čekalo se na výsledky maturitní generálky. MŠMT slibuje postupné 

přitvrzování a posouvání této hranice. Tato případná změna náročnosti je ovšem kazem         

na proklamované objektivitě maturit. MŠMT si jistě nemůže dovolit situaci, kdy by státní 
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maturitu nezvládla polovina studentů. Takže úroveň testů musí být nastavena tak, aby jimi 

prošla většina zkoušených. Částečně to ukázala už maturitní generálka, kterou sice neudělala 

třetina žáků (uvědomme si ale, že jim chyběla jakákoli motivace), zato zbývající dvě třetiny 

budoucích maturantů ji zvládly bez jakékoli přípravy. 

„Úkolem státní maturity má být identifikace špatných škol a žáků. Pokud však vše 

proběhne podle plánu, poslouží především k legalizaci současného propadu: jsme přece moc 

dobří, když tak náročnou zkoušku udělalo tolik žáků! Nemoc tedy nebude diagnostikována            

a pojmenována, ale prohlášena za normální a zdravý stav. Fakt, že nastavená úroveň státní 

maturity není velká, je znám i ministru školství, jinak by neměl důvod zdůrazňovat, že jde jen 

o provizorium a do budoucna by tato zkouška měla být stále náročnější.“
22

  

Problémem českého školství je jeho klesající úroveň (viz mezinárodní srovnání typu 

PISA či McKinseyho zpráva). Státní maturita má dle jejích tvůrců přispět k ozdravení našeho 

školství, ale to bude vyžadovat daleko komplexnější přístup a propracované systémové kroky. 

Úroveň středního školství by se měla zvyšovat od začátku, nikoli od konce. Díky stálým 

změnám v koncepci státní maturity a do poslední chvíle otevřené otázce, zda vůbec bude 

spuštěna, chyběla nejméně čtyřletá fáze přípravy pro vedení škol, učitele i žáky. Stát tak de 

facto zkontroloval kvalitu škol, na kterou v případě její nízké úrovně doplatili celkem 

bezmocní žáci. „Stát, respektive ministerstvo školství, jež studium dětí na středních školách – 

ať už úplně, nebo v případě soukromých škol částečně – hradí, totiž odpovídá i za kvalitu 

výuky. Za to, že není možné, aby vaše dítě, pokud nenosí domů na vysvědčení čtyřky a pětky, 

u státní maturity propadlo. Pokud neudělá státní maturity téměř třetina dětí, na některých 

školách dokonce sedmdesát procent, pak jde o naprosté selhání kontrolního systému. 

Systému, za který není odpovědný nikdo jiný, než právě ministerstvo školství v čele s jeho 

ministrem. Nikoli rodiče, neřku-li sami studenti. Ti mají mít garantováno to, že od státu 

dostanou z našich daní placenou kvalitní službu.“
23

  

Je správné, aby stát stanovil a kontroloval kritéria, která mají naše školy poskytující 

maturitní zkoušku splňovat. Je správné, aby školám, které tato kritéria nesplňují, ukončil 

jejich činnost. Ale tato kontrola by měla být postupná, v rozmezí minimálně čtyř let, 

v každém ročníku a s předem jasně danými kritérii. Takto stát zkontroloval pouze výstupy 

škol, ale ne už cestu k nim. 
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Je tedy vůbec možné mluvit o úspěšnosti, či neúspěšnosti státní maturity? Domnívám 

se, že vzhledem k výše řečenému to nejde. Když vnímáme převažující negativní pohled na 

zavedení státních maturit ze strany vedení škol, učitelů, žáků i veřejnosti, napadá nás, zda 

státní maturitě nechybí zodpovězení té zásadní koncepční otázky: K čemu vlastně má státní 

maturita sloužit? Objektivní srovnání žáků a škol zřejmě není odpovědí dostačující. „Celý 

koncept státních maturit byl od počátku podoben pokusu pořídit si smažené sněhové koule. 

Současně měla být maturita automatickou vstupenkou na vysoké školy, ale zároveň i 

,štemplem´ na to, že student zvládl alespoň státem garantované minimum středoškolského 

vzdělání. ,Někde mezi´ se nalézala obzvlášť pitoreskní představa, že by měla umožnit 

porovnání kvality všech středních škol bez ohledu na jejich zaměření.“
24

 

Debata o státní maturitě se příliš soustředila na otázky konkrétní podoby zkoušky, ale 

bohužel už méně na to, co má vlastně být jejím smyslem.  
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8 NÁROKY NA ŘEDITELE 

 
Shrňme na tomto místě, co znamená nový způsob maturitní zkoušky pro práci 

školského managementu. Nutno konstatovat, že státní maturita přináší ředitelům škol další 

práci a odpovědnost navíc. Ředitelé jsou samozřejmě tradičně odpovědní za zajištění 

podmínek pro řádný průběh maturit na jejich škole a vydávání maturitních vysvědčení. Jsou 

spoluodpovědní za obsazení postů a funkcí potřebných pro průběh maturit - jmenují 

zadavatele a členy maturitních komisí; mimo to navrhují členy pedagogického sboru             

na funkce hodnotitele a komisaře. V profilové části maturity určují nabídku povinných           

a nepovinných zkoušek (ve shodě s RVP a ŠVP), jejich témata a způsob provedení. 

Musí být daleko více v kontaktu s předsedy příslušných maturitních komisí, případně 

bedlivě sledovat konkrétní maturitní požadavky předmětů společné části (např. zajišťují 

zveřejnění nabídky školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka, 

přebírají od žáků seznamy zvolených literárních děl, dohlíží na vypracování pracovních listů 

učiteli českého a cizích jazyků). 

Musí být v kontaktu s CERMATem (a zajistit mj. řádný provoz pracoviště DDT pro 

odesílání zkušební dokumentace) a hlídat si baterii termínů pro včasné odesílání řady 

dokumentů sdílených s CERMATem (přihlášek, testů, písemných prací, protokolů,…).           

A samozřejmě zajistit včasný tisk a distribuci příslušných materiálů žákům, zadavatelům, 

hodnotitelům, dalším členům maturitních komisí. Nemá smysl zde dopodrobna rozepisovat 

jednotlivé kroky, které musí ředitelé pro řádný průběh maturit podstoupit, je jich mnoho         

a jsou (jak vyplývá i z našeho dotazníkového šetření) hlavním terčem kritiky státní maturity 

za její příliš komplikovanou a administrativně náročnou organizaci. 

Dále jsou ředitelé pochopitelně zodpovědní za přípravu žáků k maturitě (a to minimálně 

na základní úroveň obtížnosti). Nová podoba maturity s sebou přinesla nové nároky na žáky, 

pro některé školy jsou tyto změny výraznější, pro jiné méně. Na ředitelích škol, primárně 

odpovědných za průběh vzdělávání, jsou rozhodnutí o případných změnách ŠVP, hodinových 

dotací, učebních plánů, vysílání učitelů na další vzdělávání, měnění stylu a zaměření výuky 

v příslušných předmětech. Ze špatných výsledků maturujících žáků pak je tradičně 

obviňováno právě vedení škol. A špatné výsledky u maturit mohou mít do budoucna fatální 

dopad pro ředitele i školy samotné.  V případě (nejen) špatných výsledků s nimi musí ředitelé 

v součinnosti s pedagogickým sborem dále pracovat, využívat a reflektovat školní zprávy 

CERMATu a další dostupné (i vlastní) analýzy. Pro ČŠI je tato reflexe důležitým prvkem 

hodnocení škol. 
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Jiné problémy budou, jak se ukazuje, řešit ředitelé gymnázií a jiné ředitelé odborných 

škol.  

Pro ty druhé představují prvky státní maturity výraznější změny a větší nároky na 

sladění všeobecně vzdělávacích předmětů, které testuje státní maturita, a odborného                

a praktického zaměření výuky, kvůli kterému zde tyto školy jsou. Jako nejaktuálnější problém 

bych pro ředitele odborných škol viděl nutnost připravit učitele a žáky na zavedení povinné 

zkoušky z cizího jazyka v roce 2013. Povinnost této zkoušky podle předpokladů zvedne 

výrazným způsobem na odborných školách celkovou maturitní neúspěšnost. 

Ředitelé gymnázií se naproti tomu musí se svými učiteli potýkat s jistou mírou 

degradace předmětů společné části, která představuje pro gymnaziální maturanty pokles 

nároků. Škola má samozřejmě profilovou část, která zůstává v její režii a kde si míru nároků 

může do značné míry uzpůsobovat, ale jistě lze alespoň částečně nacházet cesty k tomu,     

aby zkoušky společné části nebyly samotnými maturujícími vnímané jako primitivní. Např. 

v ústní zkoušce z českého jazyka se nespokojit s přeříkáním obsahu vylosovaného literárního 

díla (který může být stažen z internetu), ale trvat na jeho skutečné odborné analýze. 
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ZÁVĚR 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval novým fenoménem českého školství – státní 

maturitou. Po jejích prvních termínech, které proběhly na jaře a na podzim roku 2011,           

se práce pokouší o reflexi alespoň hlavních dopadů, které měla státní maturita na střední 

školství a jeho subjekty.  

Ve svých závěrech jsem vycházel zejména z článků a analýz v běžných i profesně 

učitelských médiích, z několika odborných publikací, oficiálních internetových stránek 

MŠMT a CERMAT a ve své výzkumné části z dotazníkového šetření. 

 Práce přináší stručné seznámení s novou podobou maturity a jejími hlavními 

koncepčními záměry. Rovněž analyzuje její první ročník z pohledu výsledků, které v ní 

maturující žáci zaznamenali. Ukazuje na výrazné rozdíly ve výsledcích jednotlivých škol         

a významný posun neúspěšnosti oproti letům předchozím. S upozorněním, jaké důsledky by 

ve finále mohly tyto výsledky mít na samotnou existenci škol. 

Praktickou částí práce je dotazníkové šetření, jehož se účastnilo 80 ředitelů gymnázií          

a SOŠ. Z výzkumu vyplývá, že vedení škol muselo na změnu pojetí maturit reagovat              

a alespoň částečně a v závislosti na typu školy mu přizpůsobovat ŠVP, učební plány, styl 

výuky dotčených předmětů. Dalším podstatným závěrem výzkumu je zjištění, že ředitelé obou 

typů škol jsou ve své většině pro rozdělení úrovně a zaměření maturity podle typu školy.       

A rovněž jaká jsou jimi vnímaná hlavní pozitiva (možnost objektivního srovnání škol)            

a negativa (komplikovaná organizace) státní maturity.  

Vzhledem k tomu, že výzkum ukázal jednoznačně převažující negativní pohled ředitelů 

na novou podobu maturit, věnuje se další část práce právě obecnějšímu pohledu na negativní 

aspekty, které maturita podle dotazovaných ředitelů přináší. Zároveň se zmíněním změn,            

které tvůrci maturity po jejím prvním ročníku zavádějí.  

Poslední část práce je pak jistou sumarizací toho, jak státní maturitu celkově zhodnotit  

a v čem vidět její hlavní zásahy do práce školského managementu. 

Je zřejmé, že zde zachycená reflexe projektu státních maturit není zcela vyčerpávající. 

Řada zde zmíněných či nastíněných témat by si možná zasloužila samostatnou práci, 

samostatný výzkum. Pokusil jsem se ale o co nejkomplexnější shrnutí těch klíčových 

problémů, které s sebou státní maturita přinesla. Řada poznatků nebude pro představitele 

školského managementu nová, ale domnívám se, že tato reflexe jako celek by jim mohla 

posloužit pro ucelenější orientaci v nárocích, které státní maturita na ředitele středních škol 

klade. 
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PŘÍLOHA Č. 1:  Dotazník pro ředitele gymnázií a SOŠ 

 

Dotazník - 1. ročník státních maturit 

 
1) Vyslali jste učitele českého jazyka na další vzdělávání ke státní maturitě (kromě povinných školení)?  

Ano  

Ne  
 
 
2) Vyslali jste učitele cizích jazyků na další vzdělávání ke státní maturitě (kromě povinných školení)?  

Ano  

Ne  
 
 
3) Vyžadujete po vašich učitelích hodiny věnované speciálně přípravě na státní maturitu?  

Ano  

Ne  
 
 
4) Měnili jste kvůli novému pojetí státních maturit ŠVP?  

Ano  

Ne  
 
 
5) Chystáte se po zkušenosti se státní maturitou ŠVP měnit ?  

Ano  

Ne  
 
 
6) Navyšovali jste kvůli novému pojetí státních maturit hodinovou dotaci předmětů společné části?  

Ano  

Ne  
 
 
7) Chystáte se po zkušenosti se státní maturitou navyšovat hodinovou dotaci předmětů společné části?  

Ano  

Ne  
 
 
8) Měnili jste kvůli novému pojetí státních maturit styl výuky českého jazyka?  

Ano  

Ne  
 
 
9) Pokud ano, jakým způsobem?  
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10) Měnili jste kvůli novému pojetí státních maturit styl výuky cizích jazyků?  

Ano  

Ne  
 
 
11) Pokud ano, jakým způsobem?  
 
 
12) Chystáte se po zkušenosti se státní maturitou měnit styl výuky českého nebo cizího jazyka?  

Ano  

Ne  
 
 
13) Pokud ano, jakým způsobem?  
 
 
14) Jaké byly průměrné výsledky vašich žáků v maturitních předmětech společné části ve srovnání s 
předchozím rokem, kdy se maturovalo „postaru“?  

Výrazně horší  

Horší  

Přibližně stejné  

Lepší  

Výrazně lepší  
 
 
15) Uvítali byste jinou úroveň státních maturit pro gymnázia a jinou pro SOŠ?  

Ano  

Ne  
 
 
16) Co považujete za hlavní přínos zavedené státní maturity?  
 
 
17) Co považujete za hlavní nedostatek zavedené státní maturity?  
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PŘÍLOHA Č. 2:  Nejlepší školy dle výsledků společné části MZ 
(zdroj: www.msmt.cz) 

 

 


