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ABSTRAKT 

Předkládaná bakalářská práce obsahuje shrnutí základních poznatků, které se 

týkají specifických poruch učení, s užším zaměřením na dyslexii a dysortografii. Jsou 

v ní uvedeny informace o historii a současné podobě maturitní zkoušky, včetně jejích 

úprav pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek. Podrobněji se tato práce věnuje 

problematice maturitní zkoušky z cizího jazyka konané ve společné části maturitní 

zkoušky žáky se specifickými poruchami učení. Průzkumnou metodou byl dotazník 

pro učitele středních odborných učilišť, středních odborných škol a gymnázií, kteří 

mají Doplněk k Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel písemné práce 

a/nebo ústní zkoušky pro kategorii SPU-O. Bylo zjištěno, že většina dotázaných uči-

telů považuje potřeby žáků se specifickými poruchami učení v nové koncepci matu-

ritní zkoušky za respektované. Otázku objektivity hodnocení daných žáků však velká 

část z nich nedokázala posoudit. Ze závěrů práce rovněž vyplývá potřeba rozšířit 

povědomí o problematice specifických poruch učení, a to nejen mezi laickou veřej-

ností, ale i mezi pedagogy.  

 

 

Klíčová slova: specifické poruchy učení, maturitní zkouška, cizí jazyk ve společné 

části maturitní zkoušky, žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek, kategorie SPU-O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The bachelor's thesis deals with essential knowledge concerning learning dis-

abilities, focusing mainly on reading disorder and disorder of written expression. It 

covers information about history and contemporary form of school leaving exam, 

including its modification for students with special needs. The thesis deals in detail 

with issues connected with maturita exam in foreign languages taken by the students 

with specific learning disabilities. A questionnaire was used as an exploratory 

method in the practical part. The questionnaire was intended for teachers of grammar 

schools, vocational schools and training institutions, who are certified evaluators of 

writing and speaking with the update for evaluation of SPU-O category. Most of the 

teachers think that the needs of students with learning disabilities are respected in 

school leaving exam. However, many of them were not able to review the objectivity 

of rating. It is necessary to raise awareness of specific learning disabilities not only 

among general public but also among educators. 

 

 

Keywords: specific learning disabilities, school leaving exam, maturita exam in for-

eign languages, students with special needs, SPU-O category 
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1 ÚVOD 

V loňském roce proběhl první ročník nových maturit, které byly v posledních 

patnácti letech hojně diskutovanou otázkou mezi odborníky i laiky. V jarním termínu 

se k maturitním zkouškám přihlásilo 98 762 žáků. Z tohoto počtu zkoušku konalo 

celkem 87 898 žáků. Celkem 19,5 % žáků, kteří zkoušku v řádném termínu konali, 

v ní neuspělo. Nejméně úspěšní byli žáci oborů středních odborných učilišť a nástav-

bového studia. Společnou část maturitní zkoušky složilo úspěšně 83,1 % žáků kona-

jících zkoušky. 60 % přihlášených žáků, konalo jako druhou povinnou zkoušku ve 

státní části zkoušku z cizího jazyka. Úspěšně ji složilo 88,9 % žáků (statistické údaje 

MŠMT, dostupné z http://www.msmt.cz/file/16208). 

Tato práce se zabývá problematikou maturitní zkoušky z cizího jazyka kona-

né ve společné části maturitní zkoušky žáky se specifickými poruchami učení. 

K tématu je přistupováno z pohledu středoškolského učitele cizích jazyků.  

Cílem práce je vymezení pojmů, které se vztahují k dané problematice. 

V první části bakalářské práce jsou definovány specifické poruchy učení, jejich etio-

logie a projevy. S ohledem na stanovenou úpravu podmínek pro konání maturitní 

zkoušky žáky se SPU a četnosti výskytu těchto poruch, je pozornost věnována 

zejména dyslexii a dysortografii. Další část práce se věnuje historii státní maturitní 

zkoušky, její současné podobě a plánovaným úpravám pro příští rok. Dále je práce 

zaměřena na podobu státní maturitní zkoušky z cizího jazyka a její modifikaci pro 

žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky. V závěru 

teoretické části je samostatná kapitola věnována maturitní zkoušce z cizího jazyka 

pro žáky se specifickými poruchami učení. 

Na teoretickou část navazuje praktická část založená na metodě kvantitativní-

ho průzkumu. Jejím cílem bylo zjistit názor certifikovaných hodnotitelů (písemné 

práce a/nebo ústní zkoušky) pro předmět „cizí jazyk“ na současnou podobu maturitní 

zkoušky ve vztahu k potřebám žáků se specifickými poruchami učení. 

Téma práce bylo zvoleno s ohledem na existenci rozdílných názorů a přetrvá-

vající diskusi o současné podobě maturitní zkoušky. Jelikož maturitní zkouška nadále 

probíhá podle modelu náběhové fáze, je zřejmá aktuálnost této problematiky. S tím 

souvisí i fakt, že velká část středoškolských pedagogů absolvovala v nedávné době 

odbornou přípravu pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele písemné práce a ústní 

zkoušky nebo školního maturitního komisaře. 
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2 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ 

Pojem specifické poruchy učení označuje obtíže spojené s osvojováním škol-

ních dovedností, jako jsou čtení, psaní, počítání i pohybových dovedností. V české 

odborné literatuře se můžeme setkat s několika termíny, které tuto problematiku de-

finují. Používají se různé pojmy - specifické poruchy učení, specifické vývojové po-

ruchy učení či jen poruchy učení. Jako „specifické“ se nazývají proto, že nejsou pri-

márně spojeny se smyslovým handicapem jedince, intelektové schopnosti lidí s tě-

mito poruchami bývají průměrné až nadprůměrné, a mohou se objevit i při běžném 

výukovém vedení. Jsou tak odlišeny od poruch nespecifických, které Matějček 

(1995) označuje termínem „nepravé dyslexie čili pseudodyslexie“.  Za „vývojové“ se 

označují z toho důvodu, že „se objevují jako vývojově podmíněný projev“ (Michalo-

vá, 2001, s. 14). Termín poruchy učení byl do odborné literatury uveden v roce 1963 

Samuelem Kirkem (Michalová, 2001, s. 15). 

Specifické poruchy učení zahrnují následující pojmy: dyslexie – porucha čte-

ní, dysgrafie – porucha grafického projevu, dysortografie – porucha pravopisu, dys-

kalkulie – porucha počítání, matematických schopností, dyspraxie – porucha schop-

nosti vykonávat manuální, složité úkony, dysmuzie – porucha hudebních schopností, 

dyspinxie – porucha výtvarných schopností. Předpona dys- v těchto pojmech zname-

ná nedostatečný či nesprávný vývoj dovednosti. Druhá část pojmu (převzatá 

z řeckého označení) vymezuje dovednost, která je postižena.  

Problematika specifických poruch učení je předmětem mnoha věd, nejen pe-

dagogiky, speciální pedagogiky či psychologie, ale i věd lékařských a dalších pří-

buzných oborů (Zelinková, 2003, s. 11). Z toho vyplývají další rozdíly v používané 

terminologii. V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí jsou specifické poruchy 

učení uvedeny v oddíle Duševní poruchy a poruchy chování, v kategoriích F80 – 

F89; např.:  

F 81.    Specifické vývojové poruchy školních dovedností 

F 81. 0. Specifická porucha čtení 

F 81. 1. Specifická porucha psaní 

F 81. 2. Specifická porucha počítání 

F 81. 3. Smíšená porucha školních dovedností 

F 81. 8. Jiné vývojové poruchy školních dovedností 

F 81. 9. Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná 
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F 82.   Specifická vývojová porucha motorické funkce 

F 83.   Smíšené specifické vývojové poruchy (Michalová, 2001, s. 14-15) 

 

Lidé se specifickou poruchou čtení, psaní nebo pravopisu bývají někdy ozna-

čováni jako „dyslektici“, což je termín zjednodušený a do určité míry zavádějící. 

Podle současných trendů speciální pedagogiky zdůrazňujících osobnost jedince 

s postižením, by bylo vhodnější použití termínu „člověk/ osoba/ student/ žák se spe-

cifickou poruchou učení“ obecně, v užším slova smyslu např. „žák s dyslexií“, „žák 

s dysortografií“ apod. Člověk by měl být na prvním místě vždy vnímán především 

jako „člověk“, jeho postižení by ho nemělo nijak „definovat“, někam zařazovat, ze 

společnosti ostatních lidí jakkoliv vyčleňovat. 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou 

děti, žáci a studenti s uvedenými poruchami zahrnuti do skupiny jedinců se speciál-

ními vzdělávacími potřebami  

2.1 ETIOLOGIE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ 

Specifickými poruchami učení se v dnešní době zabývá mnoho vědeckých 

disciplín, a tak se v literatuře objevuje celá řada nejrůznějších výzkumů pramenících 

ze zájmů a potřeb konkrétního vědního oboru. Jedná se o psychologii, speciální pe-

dagogiku, sociologii, lingvistiku, či jiné vědy. Z důvodu různých přístupů všech těch-

to oborů, je etiologie specifických poruch učení velmi pestrá. Pokorná (2010, s. 75) 

připomíná počátky této problematiky, kdy byla etiologie specifických poruch učení 

omezena na „výčet specifických chyb, kterých se děti s dyslexií dopouštějí.“ Někteří 

badatelé zastávají názor, že hlavní příčinou vzniku specifických poruch učení jsou 

genetické vlivy, jiní se domnívají, že hlavním důvodem je drobné organické po-

škození mozku. „Nejnovější výzkum se však zaměřuje na specifickou funkci mozko-

vých hemisfér a jejich vzájemného propojení“ (Pokorná, 2010, s. 75). Mnohdy je 

etiologie neznámá nebo nepříliš jasná. Příčiny se mohou vzájemně kombinovat a 

vyskytovat se v různé intenzitě. 

Řada našich autorů (např. Zelinková, 2003 nebo Michálková, 2001) vychází 

z prací Otakara Kučery, který se v 60. letech minulého století zabýval výzkumem 

dyslexie v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích. Podle něj je možné 

rozlišit 4 skupiny dle etiologie: 
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1. skupina, značena E: encefalopatická - drobné poškození mozku získané v době 

před porodem, při porodu nebo brzy po něm se objevilo u 50 % dětí ze sledované 

skupiny 

2. skupina, značena H: hereditární – dědičnost byla prokázána přibližně ve 20 %  

3. skupina, značena HE: hereditárně-encefalopatická – asi u 15 % klientů vznikla 

dyslexie na podkladě kombinace obou výše uvedených příčin 

4. skupina, značena A: nejasná – nejasná nebo neurotická etiologie u 15 % (Matěj-

ček, 1995) 

 

Při dělení příčin specifických poruch učení je také možné vycházet z multi-

dimenzionálního modelu, který vytvořil Müller v první polovině 70. let minulého 

století. Na základě tohoto modelu lze příčiny specifických poruch učení zjednoduše-

ně rozdělit do dvou skupin: na příčiny dispoziční (konstituční) a nepříznivý vliv pro-

středí (Pokorná, 2010). 

2.1.1 Dispoziční příčiny specifických poruch učení 

Mezi dispoziční příčiny patří genetické vlivy, lehká mozková dysfunkce, od-

chylná organizace cerebrálních aktivit a netypická dominance mozkových hemisfér 

(Pokorná, 2010, s. 80-88). V podstatě stejný okruh příčin řadí Zelinková (2003, 21-

40) do roviny biologicko-medicínské. (Cerebrální teorii vymezuje Zelinková samo-

statně, jako přechod mezi rovinou biologicko-medicínskou a rovinou kognitivní. Tře-

tí rovinou, ve které se specifické poruchy učení projevují, je rovina behaviorální). 

Na základě mnoha výzkumů je možné vysledovat určitou spojitost mezi gene-

tickými dispozicemi a projevem specifických poruch učení. Dosud však není zřejmé, 

co vlastně je geneticky přenášeno. Zda se jedná o poruchy a dysfunkce nebo o určité 

netypické vlastnosti CNS. Genetická příčina specifických poruch učení „tak může 

být vnímána pouze jako jedna z mnohých“ (Pokorná, 2010), stejně jako další z okru-

hu konstitučních příčin - lehká mozková dysfunkce. Ta vychází z drobného poškoze-

ní mozku, ke kterému může dojít v období prenatálním (např. vlivem krvácení 

v těhotenství, infekční nemoci matky, kouření matky,…), perinatálním (např. nedo-

statečný přísun kyslíku při protahovaném porodu) i postnatálním (např. infekční ne-

moci prodělané dítětem do druhého roku věku – spála, černý kašel, encefalitida, me-

ningitida a další).  
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V posledním desetiletí se ověřuje hypotéza, zda zpracování řečových infor-

mací v mozku není organizováno jinak u osob se specifickými poruchami učení než 

u ostatních. Provádí se výzkumy zjišťující mozkovou aktivitu pomocí elektroencefa-

lografického vyšetření, provádí se měření látkové výměny (intenzity prokrvení) 

v mozkových regionech (Pokorná, 2010). 

Netypická dominance hemisfér je dalším možným předpokladem pro vznik a 

projev specifických poruch učení. U dětí se specifickými poruchami učení byl proká-

zán (Milz, 1980 in Pokorná, 2010) častější výskyt levorukosti, ambidextrie nebo 

zkřížené laterality. Ke zjišťování dominance hemisfér byly používány metody dicho-

tického naslouchání, tachyskopického předkládání zrakových podnětů či snímání 

mozkových elektrických potenciálů. 

2.1.2 Nepříznivý vliv prostředí 

Člověk je vždy do jisté míry ovlivňován prostředím, ve kterém žije. Rodinné 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, může mít podle některých autorů vliv na pravděpo-

dobnost výskytu specifických poruch učení. Pokorná (2010, s. 88) připomíná, že Val-

tinová (1970) se zabývala otázkou, jaký vliv má sociální status rodiny a školního 

vzdělání rodičů na úroveň psaní a čtení jejich dětí. V rodinném prostředí dyslektiků 

zjistila pomocí dotazníkové metody několik faktorů, které, pokud se sejdou ve vyš-

ším počtu, mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu specifických poruch učení. 

Klicpera, Gasteiger-Klicpera (1993 in Pokorná, 2010) uvádí, že 66 % dětí s dyslexií 

v jejich výzkumu pocházelo ze sociálně slabších vrstev. Vedle sociálního postavení 

rodiny jistě hraje důležitou roli i emocionální klima. Pokud rodiče „spoluprožívají 

s dětmi jejich úspěchy a neúspěchy, pomáhají jim překonávat úskalí, zajímají se o 

práci svých dětí, pak se děti lépe rozvíjejí“ (Pokorná, 2010). 

V neposlední řadě má na děti vliv i prostředí školy, kterou navštěvují. Záleží 

na způsobu vedení školy, stylu práce vyučujících apod. Často připomínanou skuteč-

ností bývá, že dětem s dyslexií se v běžné třídě dostává méně příležitosti k nácviku 

čtení než ostatním dětem. 
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2.2 DYSLEXIE 

Dyslexie je specifická porucha čtení. Znamená specifickou neschopnost nau-

čit se číst běžnými výukovými metodami při průměrné inteligenci a přiměřené socio-

kulturní příležitosti. V širším slova smyslu se termín dyslexie používá jako zastřešu-

jící pojem pro celý komplex specifických poruch učení, které se často u jedince vy-

skytují společně. V užším slova smyslu hovoříme o dyslexii jako o poruše čtení, od-

lišujeme ji od ostatních poruch psaní (dysgrafie) a pravopisu (dysortografie).  

Porucha se projevuje v několika rovinách čtenářského výkonu, a to v rych-

losti, správnosti, technice čtení i v porozumění čtenému textu.  

Rychlost čtení – dítě „luští“ písmena, hláskuje, neúměrně dlouho slabikuje, 

nebo naopak čte zbrkle, domýšlí slova. Čtení, které je pomalé, namáhavé, neplynulé, 

ale s menším počtem chyb, bývá označováno jako pravohemisférové. Naopak levo-

hemisférové čtení bývá rychlé, překotné a se zvýšenou chybovostí. 

Správnost čtení – při čtení se objevují specifické chyby (Jucovičová, 2008): 

 záměny písmen tvarově podobných (tzv. statické inverze), např. b-d-p, 

a-o-e,m-n, l-k-h apod. 

 přesmykování slabik (tzv. kinetické inverze), např. lokomotiva-

kolomotiva 

 vynechávky písmen, slabik, slov, vět 

 přidávání písmen (zvláště vkládání samohlásek do shluků souhlásek), 

slabik, slov i vět 

 vynechávky diakritických znamének nebo jejich nesprávné používání 

 domýšlení koncovek slov 

Technika čtení – zde záleží na tom, o které metodě výuky čtení hovoříme; 

při výuce čtení metodou analyticko-syntetickou rozumíme nesprávnou technikou 

čtení tzv. dvojí čtení nebo také tiché čtení (dítě si napřed přečte slovo po hláskách 

pro sebe a teprve potom je vysloví nahlas). U genetické metody výuky čtení jde o 

běžný postup. 

Porozumění – vychází z úrovně předešlých složek, tzn. rychlé dekódování, 

syntéza písmen ve slovo a rozklíčování obsahu slova. Vyskytují se problémy s repro-

dukcí čteného textu. Dítě si často pamatuje jen část toho, co četlo (většinou začátek 

nebo konec). Reprodukce je nepřesná, nesprávná z toho důvodu, že dítě se velmi 
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soustředí na samotný akt čtení, vliv ale může mít i nedostatečná krátkodobá paměť. 

Často je možné k reprodukci dopomoci kladením návodných otázek. 

Uvedené znaky čtenářského výkonu mohou být postiženy s různou intenzitou 

a mohou být také v různých kombinacích. Při reedukaci tedy neexistuje jednotný 

postup stejný pro všechny, vždy je potřeba vycházet z individuality každého dítěte, 

z konkrétních projevů poruchy a aktuálního stavu. 

Jucovičová (2008, s. 16) připomíná, že čtenářský výkon bývá rovněž ovliv-

ňován poruchami řeči. Nejčastěji jsou to specifické asimilace (sykavek, hlásek d,t,n – 

ď,ť,ň), ale i artikulační neobratnost (obtížné vyslovování slov se souhláskovými 

shluky, dlouhých slov apod.) a doporučuje proto i ve vyšším věku dětí absolvovat 

kvalitní logopedický nácvik. 

2.3 DYSORTOGRAFIE 

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, který postihuje ve dvou ob-

lastech. Projevuje se zvýšeným počtem specifických dysortografických chyb a kromě 

toho obtížemi při osvojování gramatického učiva a aplikaci gramatických pravidel. 

Nedostatky se projevují i přes přiměřenou inteligenci a běžné pedagogické vedení. 

Příčiny tkví v poruše sluchového vnímání (sluchové percepce), zejména bývá 

porušena schopnost sluchového rozlišování (sluchové diferenciace). Často bývá po-

rušena také schopnost sluchové analýzy a syntézy, sluchová paměť a sluchová ori-

entace, stejně tak i vnímání a schopnost reprodukce rytmu. Lidé s dysortografií mí-

vají vzhledem k uvedeným obtížím snížený cit pro jazyk. Dysortografie, resp. její 

projevy, mohou být rozvinuty na podkladě poruchy koncentrace pozornosti.  

Deficity se mohou vyskytovat též v oblasti zrakového vnímání (zraková ana-

lýza a syntéza, zraková diferenciace, zraková paměť). Žlab (1998) rozděluje dysorto-

grafii podle jejích příčin do následujících skupin: 

 dysortografie auditivní 

 dysortografie vizuální 

 dysortografie motorická 
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K typickým specifickým dysortografickým chybám patří (Jucovičová, 2008): 

 vynechávky písmen, slabik, slov i vět 

 přidávání písmen (zejména vkládání samohlásek do shluku souhlá-

sek), slabik, slov 

 vynechávky, přidávání nebo nesprávné umístění diakritických znamé-

nek (háčků, čárek) 

 přesmykování slabik ve slovech 

 záměny zvukově podobných hlásek (znělé a neznělé hlásky – h/ch, 

b/p, d/t apod., sykavky s-c-z/š-č-ž) 

 záměny zvukově podobných slabik (zejména tvrdé a měkké slabiky 

dy, ty, ny/ di, ti, ni) 

 chyby v rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek 

 nedodržování hranic slov v písmu 

 komolení slov na základě artikulační neobratnosti, tedy jako důsledek 

specifického logopedického nálezu (často u dětí s ADD, ADHD) 

 

Gramatické chyby, které dítě při psaní dělá, je též možné považovat za speci-

fické dysortografické chyby, v případě, že dítě gramatická pravidla ovládá a při úst-

ním přezkoušení je umí správně použít. Disproporce mezi ústním a písemným výko-

nem bývá často způsobena tím, že dítě během psaní zkrátka nestíhá naučená pravidla 

správně aplikovat. 
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3 MATURITNÍ ZKOUŠKA  

O změně podoby maturitní zkoušky a zavedení tzv. státní maturity se u nás 

začalo hovořit v polovině 90. let minulého století. Mezi lety 1997 – 2000 byl sesta-

ven první model maturitní zkoušky. První pokus o její uzákonění proběhl v roce 

2000. Novým školským zákonem však byla změna maturitní zkoušky uzákoněna až 

v roce 2004 a spuštěna měla být ve školním roce 2007/2008. Od té doby bylo ale její 

uvedení do praxe ještě několikrát odloženo. První ročník nové maturity proběhl 

v roce 2011 podle modelu náběhová fáze, který byl novelou školského zákona z lis-

topadu 2011 prodloužen i na rok 2012 (www.novamaturita.cz). Od příštího roku by 

měli žáci maturovat podle tzv. plné modelu (model 3+3), který se skládá ze tří po-

vinných a tří nepovinných zkoušek. Povinné zkoušky tvoří český jazyk a literatura, 

cizí jazyk a podle volby žáka matematika, občanský a společenskovědní základ nebo 

informatika.  

Maturitní zkouška se podle modelu náběhové fáze (platné i pro letošní rok) 

skládá ze dvou povinných předmětů ve společné (státní) části a dvou až tří povinných 

předmětů v profilové (školní) části. Ve společné části maturitní zkoušky žáci ve 

školním roce 2011/2012 skládají 2 povinné zkoušky, a to z českého jazyka a literatu-

ry a z cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části žáci ve školním roce 

2011/2012 skládají 2-3 povinné zkoušky, které podle Rámcového vzdělávacího pro-

gramu (RVP) pro daný obor určuje ředitel školy. Žák musí úspěšně složit povinné 

zkoušky obou těchto částí, aby uspěl u maturity. Kromě povinných zkoušek může 

žák konat i nepovinné zkoušky ve společné nebo profilové části.  

Plný model maturitní zkoušky byl odložen na příští rok ze dvou důvodů. Jed-

ním z nich je nedostatečná připravenost některých škol na zavedení povinné zkoušky 

z cizího jazyka. Druhým důvodem je předmět informatika, který se „…podle škol-

ních vzdělávacích programů na jednotlivých školách vyučuje velice rozmanitě a od 

standardů v podobě katalogu požadavků k maturitní zkoušce, které jsou v platnosti 

dva roky, se značně liší. Vyplývá to hlavně z personálních a technických podmínek. 

Zavedení informatiky, byť jen jako volitelného předmětu v rámci povinných zkou-

šek, vytváří zvýšené riziko neúspěšnosti u třetí povinné zkoušky, vyžádá si proto 

delší čas“ (www.novamaturita.cz). Pro rok 2012 není informatika v předmětovém 

portfoliu obsažena. 
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Tabulka č. 1: Podoba maturitní zkoušky pro školní rok 2011/2012 

(www.novamaturita.cz – upraveno) 

Školní 

rok 
Společná část Profilová část 

2011/2012  

2 povinné zkoušky: 

1. český jazyk a literatura  

2. cizí jazyk nebo matematika 

2–3 povinné 

zkoušky 
- stanovuje 

RVP/ ředitel školy  

max. 3 nepovinné zkoušky 
- z nabídky:  

cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní 

základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, 

dějiny umění  

max. 2 nepovinné 

zkoušky 
- nabídku stanovu-

je ředitel školy  

 

Všechny povinné zkoušky žák podle svého rozhodnutí koná v základní nebo 

vyšší úrovni obtížnosti. Pro každou zkoušku se úroveň volí zvlášť. Pokud se jedná o 

komplexní zkoušku (český jazyk a literatura a cizí jazyk), pak se zvolená úroveň 

vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (viz níže).  

Ve společné (státní) části maturitní zkoušky mají zkoušky ze všech předmětů 

(povinných i nepovinných) formu didaktického testu. Výjimku tvoří český jazyk a 

literatura a cizí jazyk, které jsou zkouškami komplexními a skládají se z didaktického 

testu, písemné práce a ústní zkoušky.  

„Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou cent-

rálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a 

probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v 

rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní 

zkoušky se koná společně s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušeb-

ní maturitní komisí“ (www.novamaturita.cz). V loňském roce platilo, že žák, který 

neuspěl v jedné dílčí zkoušce, musel opakovat celou komplexní zkoušku. V letošním 

roce platí, že pokud žák nevykoná jednu z dílčích zkoušek úspěšně, opakuje pouze 

tuto dílčí zkoušku. 

V letošním školním roce budou zkoušky konané v rámci jednotného zkušeb-

ního schématu probíhat v květnu a po nich budou následovat dílčí ústní zkoušky. 

V loňském roce ústní zkoušení předcházelo zkouškám konaným v rámci jednotného 

zkušebního schématu. 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy. 

Skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek (konkrétní počet je  pro daný obor 



 

18 

 

stanoven Rámcovým vzdělávacím programem) a z možnosti konat až dvě nepovinné 

zkoušky. Profilové zkoušky mohou mít formu písemné, praktické zkoušky nebo ústní 

zkoušky, mohou též zahrnovat obhajobu maturitní práce. Jedna zkouška může být i 

kombinací těchto forem. „Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel ško-

ly zveřejnit nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky“ 

(www.novamaturita.cz). 

3.1 MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA  

Zkoušku z cizího jazyka může žák ve společné části maturitní zkoušky konat 

z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského nebo ruského. „Při 

výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák stu-

doval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí ja-

zyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento 

jazyk na dané škole vyučuje“ (www.novamaturita.cz). 

Žák si pro konání zkoušky volí ze dvou úrovní obtížnosti – základní nebo 

vyšší, bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor studuje. Zvolenou úroveň žák 

uvede v přihlášce k maturitní zkoušce. Zvolená úroveň se vztahuje na všechny dílčí 

částí zkoušky konané z cizího jazyka. Úrovně obtížnosti jsou vázány na mezinárodní 

klasifikaci jazykových dovedností (Common European Framework of Reference for 

Languages CEFR, tj. Společný evropský referenční rámec pro jazyky SERRJ) tak, že 

základní úroveň maturitní zkoušky by měla odpovídat úrovni B1 a vyšší úrovni B2 

mezinárodní škály jazykových úrovní (viz následující tabulka). 
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Tabulka č. 2: Úrovně podle SERRJ (Hulešová a Šnaidaufová, 2009) 

C2 

Zkušený 

uživatel 

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout infor-

mace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku 

a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a 

přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších 

situacích. 

C1 

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní 

významy textů. Umí se plynule a pohotově a bez zjevného hledání výrazů vyjad-

řovat k tématům z osobní, profesní, společenské i akademické oblasti. Umí jazyka 

užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí 

vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž 

prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků ko-

heze. 

B2 

Samostatný 

uživatel 

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrét-

ních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. 

Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný 

rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to pro ně představovalo zvýšené úsilí. Umí 

napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu všeobecných témat a vy-

světlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením vý-

hod a nevýhod různých možností. 

B1 

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) 

týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve 

volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování 

v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text 

na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své 

zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své ná-

zory a plány. 

A2 

Uživatel zá-

kladů jazyka 

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se 

ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o 

nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jed-

noduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací 

o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou 

vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléha-

vějších potřeb. 

A1 

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem 

je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí před-

stavit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního 

rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na po-

dobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem zúčastnit in-

terakce, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 
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Zkouška z cizího jazyka je koncipována jako komplexní zkouška a skládá se 

ze tří povinných dílčích zkoušek: 

 didaktický test (obsahuje dva subtesty – prvním z nich je čtení a jazy-

ková kompetence a druhým je poslech), 

 písemná práce,  

 ústní zkouška. 

 Váha jednotlivých dílčích zkoušek při celkovém hodnocení je 1:2:1. Hodno-

cení didaktického testu se započítává jednou polovinou a hodnocení písemné práce a 

ústní zkoušky jednou čtvrtinou. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, 

bude opakovat pouze tuto dílčí zkoušku (§ 23 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.). 

V loňském roce musel žák, který neuspěl v jedné nebo více dílčích zkouškách, opa-

kovat celou komplexní zkoušku, tedy všechny dílčí zkoušky. 

Každá z dílčích částí zkoušky ověřuje jiné řečové dovednosti. V didaktickém 

testu jsou to receptivní řečové dovednosti a jazyková kompetence, v písemné práci 

produktivní řečové dovednosti v písemném projevu a při ústní zkoušce produktivní 

řečové dovednosti v ústním projevu a interakci. 

 

Tabulka č. 3: Struktura maturitní zkoušky z cizího jazyka 

 

Rozsah dovedností a vědomostí, které mohou být ověřovány, stanovuje 

MŠMT v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, které 

zpracoval CERMAT. Kromě požadavků obsahují také základní specifikace zkoušek 

a příklady testových úloh a zadání.  

3.1.1 Didaktický test 

V didaktickém testu žáci pracují postupně se dvěma samostatnými sadami 

testových materiálů. Každá z nich obsahuje testový sešit a záznamový arch, do kte-

Písemná zkouška Ústní zkouška 

Didaktický test Písemná práce 
Ústní projev a 

 interakce  
Poslech 

Čtení a jazyková 

kompetence 
Písemný projev 
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rého žák zaznamenává odpovědi. Na titulní straně každého testového sešitu jsou 

uvedeny instrukce pro práci s testovým sešitem, pokyny pro zapisování řešení, žák je 

seznámen s použitým bodováním, vymezeným časem i s tím, jaké pomůcky je mu 

povoleno používat. 

Poslech – testový sešit obsahuje čtyři části uvedené instrukcemi v českém, 

pro vyšší úroveň v cizím jazyce. Každou nahrávku v poslechové části slyší žák dva-

krát. Do testového sešitu si žák může dělat poznámky, odpovědi se zapisují do zá-

znamového archu. V tomto subtestu není povoleno používání žádných pomůcek. 

Čtení a jazyková kompetence – testový sešit tohoto subtestu je pro základní 

úroveň obtížnosti rozdělen na pět, pro vyšší na šest částí. Zadání je v českém, pro 

vyšší úroveň v cizím jazyce. Po instrukcích následuje výchozí text a k němu vztažené 

testové úlohy. Do testového sešitu žák může psát a dělat si poznámky, odpovědi se 

zapisují do záznamového archu. Ani v této části zkoušky nejsou povoleny žádné po-

můcky. 

3.1.2 Písemná práce 

Písemnou práci tvoří dvě části, pro základní stupeň obtížnosti jsou uvedeny 

instrukcemi v českém, pro vyšší úroveň v cizím jazyce. Žák píše vždy dva slohové 

útvary v předepsané délce, která se liší podle zvolené úrovně obtížnosti. Na vypraco-

vání obou slohových útvarů má žák 60 minut (základní úroveň obtížnosti), nebo 90 

minut (vyšší úroveň obtížnosti). Během testování si žák může dělat poznámky, má 

možnost vypracovat koncept, je povoleno používání slovníků, které ale nesmí obsa-

hovat přílohu věnovanou písemnému projevu. Odpovědi žák zapisuje do záznamo-

vého archu. 

3.1.3 Ústní zkouška 

Ústní zkouška trvá 15 minut. Před jejím zahájením má žák 20 minut na pří-

pravu, během níž si může vypracovat poznámky, které smí při ústní zkoušce použí-

vat. Během přípravy na ústí zkoušku je žákům povoleno používání slovníků. Výcho-

zím materiálem, který konkretizuje zadání ústní zkoušky, je pracovní list, který si žák 

před zahájením zkoušky losuje. Pracovní list má jednotnou strukturu pro všechna 

zadání a je tvořen 4 částmi. Pro každou z těchto částí je během zkoušky vymezený 

konkrétní čas. 
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1. část - posuzuje se žákova reakce na 3 až 5 otázek pokládaných zkoušejí-

cím, které se týkajících všeobecných témat. 

2. část - žák mluví samostatně na všeobecné téma s využitím osnovy a ob-

rázků, obrázky má za úkol popsat, porovnat. 

3. část  -  žák hovoří samostatně na odborné téma, které si stanovuje škola. 

4. část  -  probíhá interakce mezi žákem a zkoušejícím v rámci komunikač-

ních situací a všeobecných témat. 

 

Tabulka č. 4: Specifikace maturitní zkoušky z cizího jazyka ve vybraných pa-

rametrech 

  Základní úroveň obtížnosti Vyšší úroveň obtížnosti 

Dílčí 
zkouška 

Váha  Dovednost 
Vymezený 

čas 
Váha Dovednost 

Vymezený 
čas 

Didaktický 
test 

25% Poslech  30 minut 25% Poslech  40 minut 

25% 
Čtení a jazyková 
kompetence 

 60 minut 25% 
Čtení a jazyková 
kompetence 

 60 minut 

Písemná 
práce 

25% Písemný projev  60 minut 25% Písemný projev  90 minut 

Ústní 
zkouška 

25% 
Ústní projev a 
interakce 

 15 minut 25% 
Ústní projev a 
interakce 

 15 minut 

 

Didaktický test je zadáván, administrován a vyhodnocován Centrem (Cent-

rum zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT). Písemná práce je rovněž centrálně 

zadávaná, centrálně administrovaná a nově (od roku 2012) vyhodnocovaná hodnoti-

teli prostřednictvím informačního systému Centra. V loňském roce byla vyhodnoco-

vána školou dle centrálně stanovené metodiky. Ústní zkouška je zadávaná, adminis-

trovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky.  

3.2 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM 
UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ 
ZKOUŠKY 

Pojem „žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkouš-

ky“ označuje v souladu s § 1 písm. c) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmín-

kách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění poz-

dějších předpisů, žáka nebo uchazeče se zdravotním postižením nebo zdravotním 

znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní 
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zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám (§ 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 

Sb.).  

Koncepce maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 

pro konání maturitní zkoušky je odvozena od maturitní zkoušky pro žáky intaktní, 

některé její aspekty jsou však upraveny.  

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále 

jen „žák s PUP“) přiloží k přihlášce k maturitní zkoušce také originál odborného po-

sudku (viz Příloha č. 2) vypracovaného školským poradenským zařízení, tj. pedago-

gicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem (§ 4 odst. 3 

vyhlášky č. 177/2009 Sb.). Podle § 21 vyhlášky 177/2009 Sb. tento posudek obsahu-

je uvedení kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravot-

ního znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále 

výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, 

tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení. Kategorizaci podle typu vzděláva-

cích potřeb stanovuje příloha č. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. V příloze č. 3 téže vy-

hlášky je stanovena míra uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáky s 

PUP. Při zařazování žáků do jednotlivých kategorií a skupin je třeba individuálního 

přístupu; shodná diagnóza neznamená shodné důsledky postižení a shodné potřeby. 

Kategorizace podle typu vzdělávacích potřeb: 

 tělesné postižení (TP) 

 zrakové postižení (ZP) 

 sluchové postižení (SP) 

 specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O) 

Označení kategorie podle druhu postižení by mělo být chápáno pouze jako 

orientační, neboť rozhodujícím kritériem pro zařazení žáka do jedné kategorie není 

jeho diagnóza, ale především funkční důsledek jeho zdravotního postižení nebo 

zdravotního znevýhodnění ovlivňující konání maturitní zkoušky (Škutová, 2009). 

Na základě míry požadovaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 

zkoušky jsou žáci s PUP rozřazeni do tří skupin:  

Skupina 1 – žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav, tj. v běžném 

formátu se standardně tištěným textem. Žáci mají navýšený časový limit (o 25-75%) 

a mohou používat individuální kompenzační pomůcky uvedené v posudku. Žáci 

v kategoriích TP, ZP a SPU-O mohou zapisovat písemnou práci na samostatné listy 
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(rukou nebo na PC) a na základě posudku mohou mít upravené hodnocení písemné 

práce, žáci všech kategorií pak mohou mít upravené hodnocení ústní zkoušky 

z cizího jazyka. 

Skupina 2 – žákům v této skupině je výrazněji navýšen časový limit (o 50-

100 %) a zkušební dokumentace je upravována podle jejich potřeb. Úpravy se týkají 

především formální stránky (např. zvětšení písma, přehlednější úprava stránky, zvý-

raznění klíčových slov). V odůvodněných případech je možné provést i obsahové 

úpravy. Žáci zapisují odpovědi přímo do testového sešitu nebo na samostatné listy. 

Při řešení mohou používat kompenzační pomůcky podle doporučení školského pora-

denského zařízení. Žáci mohou mít na základě posudku upravené hodnocení písemné 

práce a ústní zkoušky. Žáci se sluchovým postižením nekonají v rámci zkoušky 

z cizího jazyka poslech. Žáci se sluchovým postižením a souběžným postižením více 

vadami mohou na základě posudku využít služeb asistenta. 

Skupina 3 – k uzpůsobení pro skupinu 2 mohou žáci navíc využít pomoc asi-

stenta. Žáci se sluchovým postižením ve skupině 3 mají právo na tlumočení do/z 

českého znakového jazyka (Škutová, 2009). 

Navýšení časového limitu se u ústní zkoušky vztahuje pouze na přípravu. 

Délka vlastního zkoušení se nemění s výjimkou případů, kdy komunikační schopnos-

ti žáka výrazně zpomalují průběh zkoušky. 

Žáci se souběžným postižením více vadami jsou zařazováni do kategorie a 

skupiny podle toho druhu postižení, které více ovlivňuje práci s textem.  

Žákům s PUP nemůže být konání maturitní zkoušky prominuto, ale mají prá-

vo na uzpůsobení podmínek konání této zkoušky. To zahrnuje úpravu prostředí (tes-

tování v samostatné učebně, úprava pracovního místa, individuální přisvětlení), na-

výšení časového limitu (25-100 %, individuální přestávky), obsahové a formální 

úpravy testových materiálů (zvětšení písma, řádkování, zvýraznění klíčových slov), 

použití kompenzačních pomůcek, asistenci (speciálněpedagogickou či technickou) a 

tlumočení. S konkrétními úpravami a způsobem konání zkoušek seznámí ředitel ško-

ly žáka s PUP (v případě nezletilého žáka jeho zákonné zástupce) nejpozději jeden 

měsíc před konáním maturitní zkoušky.  

Výsledky maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky jsou považovány za naprosto rovnocenné s výsledky 

intaktních žáků. 
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4 MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA PRO ŽÁKY SE 
SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 

Žáci se specifickými poruchami učení jsou pro potřeby konání maturitní 

zkoušky zařazeni do kategorie SPU-O (specifické poruchy učení a ostatní), kam patří 

také žáci s dalšími poruchami, vadami či jejich kombinacemi uvedenými v níže vy-

mezených skupinách 1, 2, 3.  

Podmínky pro konání maturitní zkoušky pro žáky s dyskalkulií nejsou CER-

MATem uzpůsobeny, protože konání maturitní zkoušky z matematiky není v rámci 

společné části maturitní zkoušky povinné a žák si ji tedy nemusí zvolit. „Pojem spe-

cifické poruchy učení je zastřešujícím názvem pro poruchy čtenářských dovedností 

(dyslexie), psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie), matematických dovedností 

(dyskalkulie) a další, nicméně uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky 

jsou uvažována pouze pro žáky s prvními třemi jmenovanými poruchami“ (Škutová, 

2009).  

Skupina 1 (SPUO-1) – žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a jejich kom-

binacemi, žáci s dyspraxií, žáci s narušenou komunikační schopností (např. dyslalie, 

balbuties, dysartrie), žáci, kteří nemohou produkovat řeč po zvukové stránce, žáci 

dlouhodobě nemocní a/nebo žáci s lehčími zdravotními poruchami popsanými 

v posudku školského poradenského zařízení; pracují se zkušební dokumentací bez 

úprav. 

Skupina 2 (SPUO-2) -  žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a jejich kom-

binacemi a/nebo s těžšími formami zdravotních poruch popsanými v posudku škol-

ského poradenského zařízení, žáci s poruchami artistického spektra, žáci s těžkým 

narušením komunikační schopnosti (dysfázie, afázie); pracují s upravenou zkušební 

dokumentací. 

Skupina 3 (SPUO-3) – žáci se souběžným postižením více vadami, poru-

chami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti, kteří 

mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu a se psaním; potřebují 

upravenou zkušební dokumentaci a služby asistenta (Škutová, 2009). 

4.1 UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ 
ZKOUŠKY  

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky z cizího jazyka pro žáky 

v kategorii SPU-O se týká všech částí maturitní zkoušky, tj. didaktického testu (včet-
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ně poslechu), písemné práce i ústní zkoušky a odvíjí se od zařazení konkrétního žáka 

do jedné ze tří skupin (viz výše).  

4.1.1 Didaktický test 

Žáci zařazení do Skupiny 1 pracují s testovým sešitem a záznamovým ar-

chem bez úprav. Je jim navýšen časový limit o 25 % a mohou používat individuální 

kompenzační pomůcky, které jsou uvedeny v posudku školského poradenského zaří-

zení, např. speciální psací náčiní, záložku apod. Své odpovědi žáci zapisují do zá-

znamových archů. 

Žáci zařazení do Skupiny 2 pracují s upraveným testovým sešitem, do které-

ho mohou také přímo zapisovat své odpovědi. Úpravy testového sešitu zahrnují 

úpravy po stránce formální (např. tučné zvýraznění klíčových slov, zarovnání textu 

z levé strany, zvětšené řádkování, použití bezpatkového písma velikosti 13) i obsa-

hové (např. úpravu úloh, které jsou založeny na vnímání skrytých významů, nebo 

úpravu či nahrazení úloh, které mohou mít pro žáka silný emocionální náboj). Časo-

vý limit je o 50 % delší. Žáci v této skupině mohou také používat individuální kom-

penzační pomůcky uvedené v posudku. Mohou psát na PC a následně nechat své 

odpovědi vytisknout. 

Žáci zařazení do Skupiny 3 mají navýšen časový limit o 100 % a k uzpůso-

bením stanoveným pro Skupinu 2 mohou navíc využívat služby asistenta. Úpravy 

testového sešitu pro tuto skupinu zahrnují po obsahové stránce navíc zjednodušení 

formulací, případně doplnění synonym pro lepší porozumění (Škutová, 2009). 

Při poslechu jsou pro Skupiny 2 a 3 rovněž upraveny nahrávky. Tyto úpravy 

zahrnují např. rozdělení dlouhých nahrávek s větším množstvím úloh na kratší úseky 

či prodloužení pauz mezi jednotlivými úlohami. 

4.1.2 Písemná práce 

Uzpůsobení podmínek pro písemnou práci je shodné s uzpůsobením podmí-

nek pro jednotlivé skupiny v části didaktický test. Zadání písemné práce a záznamo-

vý arch ve Skupině 1 je bez úprav. Pro Skupiny 2 a 3 platí stejné formální i obsahové 

úpravy textů. Stejné je i používání individuálních kompenzačních pomůcek. Navýše-

ní časového limitu pro jednotlivé skupiny je též shodné; žáci ve Skupině 1 mají ča-
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sový limit delší o 25 %, žáci ve Skupině 2 o 50 % a žáci ve Skupině 3 o 100 %. Žáci 

zařazení do Skupiny 3 mají i u písemné práce možnost využít služby asistenta. 

Žáci všech tří skupin, stejně jako žáci intaktní, mohou při psaní písemné prá-

ce používat překladové slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu. Překla-

dové slovníky mohou být pro žáky v kategorii SPU-O v tištěné i elektronické podobě 

(Škutová, 2009). 

4.1.3 Ústní zkouška 

Uzpůsobení podmínek se při ústní zkoušce vztahuje na práci s pracovním lis-

tem, je navýšen časový limit na přípravu na ústní zkoušku (podle skupiny, do níž je 

žák zařazen – viz výše). Délka vlastního ústního zkoušení je pro žáky v kategorii 

SPU-O stejná jako pro žáky intaktní. Formální i obsahové úpravy pracovního listu 

jsou obdobné jako formální a obsahové úpravy testových sešitů pro didaktický test a 

úpravy zadání písemné práce. 

Všichni žáci mohou během přípravy na ústní zkoušku používat překladové 

slovníky. Žáci ve skupině SPOU-2 a SPUO-3 mohou využívat překladové slovníky 

v tištěné i elektronické podobě a navíc mají tito žáci (na základě posudku školského 

poradenského zařízení) možnost používat slovník spisovné češtiny a slovník syno-

nym v tištěné nebo elektronické podobě. 

4.2 HODNOCENÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Zpracování výsledků didaktických testů i písemných prací je prováděno Cen-

trem (Centrum zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT). Hodnocení písemných 

prací provádí pouze hodnotitelé, kteří splnili podmínky pro získání certifikace v dané 

úrovni obtížnosti. V případě hodnocení písemných prací žáků zařazených do katego-

rie SPU-O musí mít hodnotitelé rovněž Doplněk k Osvědčení pro tuto kategorii.  

Při hodnocení písemné práce hodnotitel vychází z posudku školského pora-

denského zařízení, konkrétně z oddílu B tohoto posudku, který je věnován sympto-

mům v písemném projevu. „Oddíl je tvořen tabulkou, v níž pracovník poradenského 

zařízení vyznačí obtíže a nedostatky typické pro určitého žáka“ (Škutová, 2009). 

Tyto symptomy, v posudku rozdělené podle jazykových rovin, doporučuje hodnotite-

lům tolerovat (viz Příloha č. 2).  
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4.3 HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka provádí certifikovaní hodnotitelé, 

kteří získali Osvědčení pro výkon funkce hodnotitel pro daný cizí jazyk a danou úro-

veň obtížnosti. V případě hodnocení ústní zkoušky konané žáky zařazenými do kate-

gorie SPU-O musí mít tito hodnotitelé rovněž Doplněk k Osvědčení pro tuto katego-

rii. 

Při hodnocení hodnotitel vychází z posudku školského poradenského zaříze-

ní, konkrétně z oddílu C tohoto posudku, který je věnován symptomům v ústním 

projevu. Tento posudek mají hodnotitelé v průběhu ústní zkoušky k dispozici. V po-

sudku jsou křížkováním označeny symptomy v jednotlivých jazykových rovinách, 

které pracovník školského poradenského centra doporučuje, s přihlédnutím k dosa-

vadnímu způsobu hodnocení ústního projevu žáka, tolerovat.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části práce byl metodou kvantitativního průzkumu zjišťován ná-

zor certifikovaných hodnotitelů (písemné práce a/nebo ústní zkoušky) pro předmět 

„cizí jazyk“ na novou podobu maturitní zkoušky.  

5.1 CÍLE PRŮZKUMU 

Cíl 1: Zjistit jaká část respondentů je držitelem Doplňku k Osvědčení o způsobilosti 

k výkonu funkce hodnotitel písemné práce a/nebo ústní zkoušky pro jednotlivé 

kategorie žáků s PUP. 

Cíl 2: Dozvědět se, jaký je názor dotázaných na respektování potřeb žáků se SPU 

v nové koncepci maturitní zkoušky. 

Cíl 3: Zjistit, jestli respondenti považují novou podobu maturitní zkoušky ve vztahu 

k hodnocení žáků se SPU za objektivnější. 

5.2 HYPOTÉZY 

H 1: Více než 80 % respondentů má Doplněk k Osvědčení o způsobilosti k výkonu 

funkce hodnotitele (písemné práce a/nebo ústní zkoušky) pro žáky s PUP MZ 

pouze pro kategorie SPU – O. 

H 2: Více než 50 % dotázaných považuje současnou podobu maturitní zkoušky 

z cizího jazyka za respektující potřeby žáků se SPU. 

H 3: Alespoň 80 % respondentů považuje novou koncepci maturitní zkoušky ve 

vztahu k hodnocení žáků se SPU za objektivnější. 

5.3 METODA PRŮZKUMU 

Pro tento průzkum byla zvolena metoda dotazníku. Důvodem bylo, že tato 

metoda umožňuje získat v poměrně krátkém čase mnoho respondentů, kteří si mohou 

v klidu rozmyslet, co odpoví. 

Dotazník je anonymní, což umožňuje větší otevřenost při zodpovídání otázek. 

Skládá se celkem ze 14 otázek. Uzavřených otázek je 12, z nich 1 je dichotomická a 

11 je polytomických – 10 s úplným výběrem a 1 s výběrem neúplným. Dvě otázky 

v dotazníku jsou otevřené. Jedná se o otázky číslo 10 a 13. 
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5.4 STRUKTURA OTÁZEK 

V první části dotazníku je zjišťováno, pro který cizí jazyk mají respondenti 

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel, zda toto Osvědčení mají pro 

funkci hodnotitele písemné práce a/nebo ústní zkoušky, a pro jakou úroveň obtížnos-

ti. Následuje otázka směřovaná k Doplňku k Osvědčení o způsobilosti k výkonu 

funkce hodnotitele (písemné práce a/nebo ústní zkoušky) pro žáky s PUP MZ - má-li 

hodnotitel Doplněk pouze pro kategorii SPU-O, nebo i pro další kategorie. 

V další části dotazníku je zjišťován názor respondentů na respektování potřeb 

žáků se SPU v písemné a ústní části maturitní zkoušky. Následně dotazovaní odpoví-

dají na otázky týkající se objektivity hodnocení písemné práce a ústní zkoušky pro 

žáky s PUP (kategorie SPU-O). 

Na závěr jsou v dotazníku položeny otázky zjišťující věk, pohlaví a nejvyšší 

dosažené vzdělání respondentů, délku jejich praxe na pozici učitele zkoušejícího u 

maturitních zkoušek a typ školy, kde dotazovaní pracují. 

5.5 VÝBĚR PRŮZKUMNÉHO SOUBORU  

V rámci průzkumu bylo náhodně osloveno přibližně 300 škol (na území celé 

České republiky), na kterých je vzdělávání ukončeno státní maturitní zkouškou. Pro-

střednictvím e-mailu jim byl rozeslán internetový dotazník. 

Dotazník byl určen hodnotitelům písemné práce a/nebo ústní zkoušky pro žá-

ky s PUP (kategorie SPU-O) pro předmět „cizí jazyk“ v základní i vyšší úrovni ob-

tížnosti. Průzkumu se zúčastnilo celkem 70 žen a 15 mužů ve věku 26 až 65 let. 
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5.6 VÝSLEDKY 

Graf č. 1: Složení respondentů podle pohlaví 

18%

82%

muži ženy
 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 85 respondentů, 75 žen a 15 mužů. Ženy tedy 

tvoří 82 % celkového počtu dotázaných, muži 18 %. 

 

Graf č. 2: Složení respondentů podle věku 

19%

42%

38%

1%

25 - 34 let 35 - 49 let 50 - 64 let nad 65 let
 

Respondenti byli podle věku rozděleni do čtyř skupin. Nejpočetnější skupinu 

tvoří dotazovaní ve věku 35 - 49 let, celkem 42 % z celkového počtu. Téměř stejně 

velkou skupinu tvoří respondenti ve věku 50 – 64 let. 19 % oslovených hodnotitelů 

spadá do věkové kategorie 25 – 34 let. 1 % dotázaných tvoří respondenti ve věku nad 

65 let. Nejmladšímu respondentovi je 26 let.  
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Celkem

55%40%

5%

anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk španělský jazyk ruský jazyk

Ženy

50%

44%

6%

Muži

76%

24%

Graf č. 3: Cizí jazyk, pro který hodnotitelé získali Osvědčení  

 

 

Graf ukazuje, pro který cizí jazyk mají dotázaní hodnotitelé Osvědčení o způ-

sobilosti k výkonu své funkce (pro písemnou práci a/nebo ústní zkoušku). 55 % re-

spondentů má Osvědčení pro anglický jazyk, 40 % pro německý jazyk a 5 % pro 

ruský jazyk. Mezi dotázanými hodnotiteli nebyl žádný, který by získal Osvědčení pro 

francouzský, nebo pro španělský jazyk. 

Zajímavé je, že Osvědčení pro anglický jazyk má mezi muži 76 % dotáza-

ných, u žen je to o třetinu méně. Na druhou stranu 44 % žen získalo Osvědčení pro 

německý jazyk. Mezi muži mají respondenti Osvědčení jen pro anglický a německý 

jazyk. 6 % dotázaných žen má Osvědčení pro ruský jazyk. 
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Celkem

89%

11%

hodnotitel písemné práce hodnotitel ústní zkoušky obě (hodnotitel písemné práce i ústní zkoušky)

Ženy

89%

11%

Muži

93%

7%

Graf č. 4: Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele 

 

 

 

 

 

 

 

Většina dotázaných má Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel 

písemné práce i Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel ústní zkoušky. 

Mezi muži je to 93 %, mezi ženami 89 %, celkem 89 % dotázaných. Jen 11 % 

z celkového počtu všech respondentů je pouze hodnotiteli ústních zkoušek. Oproti 

tomu graf ukazuje, že žádný respondent nemá Osvědčení jen pro písemnou práci.  
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Ženy

4% 1%

86%

9%

Muži

93%

7%

Graf č. 5: Úroveň obtížnosti, pro kterou hodnotitelé získali Osvědčení (PP) 

 

86 % dotázaných žen a 93 % dotázaných mužů má Osvědčení o způsobilosti 

k výkonu funkce hodnotitel písemné práce pro základní i vyšší úroveň obtížnosti, 

celkem je to 87 % respondentů. 9 % žen a 7 % mužů nemá Osvědčení pro hodnocení 

písemné práce. 4 % dotázaných žen mají Osvědčení pro hodnocení písemné práce 

pouze pro základní úroveň obtížnosti. 1 % žen má Osvědčení pro hodnocení písemné 

práce pouze pro vyšší úroveň obtížnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

4% 1%

87%

8%

základní úroveň vyšší úroveň pro obě úrovně nemám osvědčení pro hodnocení písemné práce
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Celkem

4%

96%

základní úroveň vyšší úroveň pro obě úrvně

Ženy

4%

96%

Muži

100%

Graf č. 6: Úroveň obtížnosti, pro kterou hodnotitelé získali Osvědčení (ÚZ) 

 

 

Z těchto grafů vyplývá, že 96 % dotázaných žen a 100 % dotázaných mužů 

má Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel ústní zkoušky pro základní 

i vyšší úroveň obtížnosti. 4 % respondentů mají Osvědčení pro hodnocení ústní 

zkoušky pouze pro základní úroveň obtížnosti.  
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Ženy

21%

16%

20%

43%

Muži

17%

20%

23%

40%

Celkem

20%

17%

20%

43%

tělesné postižení (TP) zrakové postižení (ZP) sluchové postižení (SP) jen kategorie SPU-O

Graf č. 7: Doplněk k Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (pí-

semné práce a/nebo ústní zkoušky) pro žáky s PUP MZ  

 

 

Z těchto grafů je zřejmé, že více než polovina dotázaných (57 %) má Doplněk 

k Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele písemné práce a/nebo ústní 

zkoušky pro žáky s PUP MZ nejen pro kategorii SPU-O, ale i pro další kategorie. 

Nejčastěji přidruženou byla kategorie sluchové postižení (SP), pro kterou Doplněk 

získalo 20 % žen a 23 % mužů. 

Rozborem dat z jednotlivých dotazníků poskytnutých respondenty lze vyčíst, 

že hodnotitelé mají buď Doplněk pouze pro kategorii SPU-O, nebo pro všechny 4 

kategorie žáků s PUP MZ. Doplněk pouze pro kategorii SPU-O má 43 % dotázaných 

žen a 40 % dotázaných mužů. 
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Ženy

53%

16%

31%

Muži

60%
13%

27%

Celkem

54%

15%

31%

jsou respektovány potřeby žáků se SPU nejsou respektovány potřeby žáků se SPU nedokážu posoudit

Graf č. 8: Respektování potřeb žáků se SPU v písemné části maturitní zkoušky  

 

 

Tento graf zobrazuje názory respondentů na respektování potřeb žáků se SPU 

v písemné části maturitní zkoušky (tj. v didaktickém testu, poslechu a písemné prá-

ci). Podle 53 % žen a 60 % mužů jsou potřeby těchto žáků v písemné části MZ re-

spektovány, zatímco 16 % žen a 13 % mužů si myslí, že potřeby žáků se SPU 

v písemné části MZ respektovány nejsou. 31 % z celkového počtu dotázaných nedo-

vede tuto záležitost posoudit.  
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Ženy

70%
7%

23%

Muži

80%

20%

Celkem

72%

6%

22%

jsou respektovány potřeby žáků se SPU nejsou respektovány potřeby žáků se SPU nedokážu posoudit

Graf č. 9: Respektování potřeb žáků se SPU v ústní části maturitní zkoušky  

 

 

Z tohoto grafu jsou patrné názory dotázaných hodnotitelů na respektování po-

třeb žáků se SPU v ústní části maturitní zkoušky. 70 % žen a 80 % mužů, celkem 

tedy 72 % respondentů se domnívá, že potřeby žáků se SPU jsou v ústní zkoušce 

respektovány. Celkem 23% dotázaných žen a 20 % dotázaných mužů nedovede tuto 

otázku posoudit. Jen 7 % žen, což činí 6 % všech respondentů si myslí, že v ústní 

části maturitní zkoušky nejsou potřeby žáků se SPU respektovány. 
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Celkem

32%

8%
21%

39%

více objektivní než starý model maturitní zkoušky méně objektivní než starý model maturitní zkoušky

stejně objektivní jako starý model maturitní zkoušky nedokážu posoudit

Ženy

34%

9%23%

34%

Muži

20%

7%

13%60%

Graf č. 10: Objektivita hodnocení maturitní zkoušky pro žáky s PUP (kategorie 

SPU-O) podle nové koncepce MZ 

 

 

Většina respondentů nedokáže posoudit objektivitu hodnocení maturitní 

zkoušky podle nové koncepce ve srovnání se starým modelem maturitní zkoušky. 

Celkem 23 % dotázaných žen a 13 % dotázaných mužů se domnívá, že nová koncep-

ce maturitní zkoušky je stejně objektivní jako starý model maturitní zkoušky.  

34 % dotázaných žen a 20 % dotázaných mužů považuje novou koncepci ma-

turitní zkoušky za objektivnější, než byl starý model, to je 32 % všech respondentů. 

Celkem 8 % dotázaných hodnotitelů si myslí, že nová podoba maturitní zkoušky je 

méně objektivní, než byl starý model. 
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Ženy

19%

29%
11%

41%

Muži

20%

33%

40%

7%

Celkem

19%

29%

16%

36%

hodnocení bude stejně objektivní hodnocení bude více objektivní

hodnocení bude méně objektivní nedokážu posoudit

Graf č. 11: Objektivita hodnocení písemných prací v závislosti na jejich cent-

rálním hodnocení  

 

 

Od roku 2012 budou písemné práce hodnoceny prostřednictvím informačního 

systému Centra (tj. učitelé nebudou opravovat písemné práce svých žáků). 29 % žen 

a 33 % mužů se domnívá, že hodnocení bude nyní více objektivní. Celkem 19 % 

všech dotázaných hodnotitelů si myslí, že hodnocení písemné práce žáků s PUP (ka-

tegorie SPU-O) bude stejně objektivní.  

Zatímco jen 11 % dotázaných žen považuje novou koncepci hodnocení pí-

semných prací žáků s PUP (kategorie SPU-O) za méně objektivní, u mužů je to 40 % 

dotázaných. Na druhou stranu 41 % dotázaných žen nedokáže posoudit, jak se tato 

změna projeví ve vztahu k objektivitě hodnocení písemných prací žáků s PUP (kate-

gorie SPU-O), mezi dotázanými muži se k této problematice nedokáže vyjádřit pouze 

7 %. 
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Ženy

19%

26%

23%

32%

Muži

53%

20%

7%

20%

Graf č. 12: Délka praxe respondentů na pozici učitele zkoušejícího u maturit-

ních zkoušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto grafu jsou znázorněny odpovědi respondentů na otázku, jak dlouho 

jsou učiteli zkoušejícími u maturitních zkoušek. Jsou patrné rozdíly mezi dotázanými 

ženami a muži. Zatímco mezi ženami pouze 19 % z nich zkouší u maturitních zkou-

šek méně než 5 let, mezi muži má stejnou dobu praxe 53 %. 5-10 let praxe na této 

pozici má 26 % dotázaných žen a 20 % dotázaných mužů. Praxi 10-15 let má 23 % 

žen a 7 % mužů. Více než patnáctiletou praxi má 32 % žen a 20 % mužů. Na celko-

vém grafu jsou podíly respondentů podle délky praxe poměrně vyrovnané.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

25%

25%
20%

30%

méně než 5 let 5 - 10 let 10 - 15 let více než 15 let
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Ženy

14%

76%

10%

Muži

93%

7%

Celkem

12%

79%

9%

SOU SOŠ gymnázium jiné

Graf č. 13: Typ školy, na které dotázaní hodnotitelé působí 

 

 

Na tomto grafu je vidět poměr typů škol, na kterých působí oslovení hodnoti-

telé. Nejvíce žen (76 %) i mužů (93 %) pracuje na středních odborných školách, 

v celkovém součtu je to 79 % respondentů. Mezi dotázanými ženami bylo 14 % těch, 

které působí na středních odborných učilištích. Na gymnáziích pracuje 10 % dotáza-

ných žen a 7 % dotázaných mužů, celkem 9 % respondentů. 
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5.7 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

H 1: Více než 80 % respondentů má Doplněk k Osvědčení o způsobilosti k výkonu 

funkce hodnotitele (písemné práce a/nebo ústní zkoušky) pro žáky s PUP MZ 

pouze pro kategorii SPU-O. 

 

Tato hypotéza se nepotvrdila, neboť 57 % dotázaných hodnotitelů má Dopl-

něk k Osvědčení nejen pro kategorii SPU-O, ale i pro další kategorie. Doplněk pro 

kategorii sluchové postižení (SP) získalo 20 % oslovených žen a 23 % oslovených 

mužů. Doplněk pouze pro kategorii SPU-O má 43 % dotázaných žen a 40 % dotáza-

ných mužů. 

 

H 2: Více než 50 % dotázaných považuje současnou podobu maturitní zkoušky 

z cizího jazyka za respektující potřeby žáků se SPU. 

 

Tato hypotéza se potvrdila. 53 % dotázaných žen a 60 % dotázaných mužů, 

celkem 54 % všech respondentů si myslí, že v písemné části maturitní zkoušky (di-

daktický test, poslech a písemná práce) jsou potřeby žáků se SPU respektovány.  

70 % dotázaných žen a 80 % dotázaných mužů, celkem 72 % respondentů se 

domnívá, že v ústní části maturitní zkoušky (ústní zkouška) jsou potřeby žáků se 

SPU respektovány.  

 

H 3: Alespoň 50 % respondentů považuje novou koncepci maturitní zkoušky ve 

vztahu k hodnocení žáků se SPU za objektivnější. 

 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Jen 34 % dotázaných žen a 20 % dotázaných 

mužů považuje novou koncepci maturitní zkoušky za objektivnější, než byl starý 

model, to je 32 % všech respondentů. Většina respondentů odpověděla, že není 

schopna objektivitu hodnocení posoudit. Celkem 23 % dotázaných žen a 13 % dotá-

zaných mužů se domnívá, že nová koncepce maturitní zkoušky je stejně objektivní 

jako starý model maturitní zkoušky. Celkem 8 % dotázaných hodnotitelů si myslí, že 

nová podoba maturitní zkoušky je méně objektivní, než byl starý model. 
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Pro tento průzkum bylo stanoveno několik cílů: 

 

Cíl 1: Zjistit jaká část respondentů je držitelem Doplňku k Osvědčení o způsobilosti 

k výkonu funkce hodnotitel písemné práce a/nebo ústní zkoušky pro jednotlivé 

kategorie žáků s PUP. 

Cíl 2: Dozvědět se, jaký je názor dotázaných na respektování potřeb žáků se SPU 

v nové koncepci maturitní zkoušky. 

Cíl 3: Zjistit, jestli respondenti považují novou podobu maturitní zkoušky ve vztahu 

k hodnocení žáků se SPU za objektivnější. 

 

Bylo zjištěno, že Doplněk k Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hod-

notitel písemné práce a/nebo ústní zkoušky jen pro kategorii SPU-O má 43 % dotá-

zaných žen a 40 % dotázaných mužů, celkem 43 % oslovených hodnotitelů. Pro ka-

tegorii SP získalo Doplněk 20 % žen a 23 % mužů, celkem 20 % dotázaných. Dopl-

něk pro kategorii TP má 21 % žen a 17 % mužů, celkem 20 % respondentů. Pro ka-

tegorii ZP je to 16 % žen, 20 % mužů, celkem 17 % všech dotázaných. 

 

Většina dotázaných si myslí, že potřeby žáků se SPU v nové koncepci matu-

ritní zkoušky jsou respektovány. V písemné části maturitní zkoušky (didaktický test, 

poslech a písemná práce) jsou potřeby žáků se SPU respektovány podle 54 % všech 

respondentů. V ústní části maturitní zkoušky (ústní zkouška) jsou potřeby žáků se 

SPU respektovány podle 72 % dotázaných hodnotitelů. 

 

Většina respondentů nedokázala otázku objektivity hodnocení žáků se SPU  

v nové koncepci maturitní zkoušky posoudit. Novou podobu maturitní zkoušky po-

važuje za objektivnější ve srovnání se starým modelem 34 % dotázaných žen a 20 % 

dotázaných mužů, což je 32 % všech respondentů. Celkem 21 % oslovených respon-

dentů se domnívá, že nová koncepce maturitní zkoušky je stejně objektivní jako starý 

model maturitní zkoušky.  
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6 ZÁVĚR 

V práci byla nastíněna problematika nové podoby maturitní zkoušky z cizího 

jazyka konané ve společné části maturitní zkoušky žáky se specifickými poruchami 

učení. Byly vymezeny základní pojmy spojené s tímto tématem a zachyceny soudobé 

poznatky týkající se specifických poruch učení. Dále byly zpracovány dostupné in-

formace k historii a současné podobě státní maturitní zkoušky, včetně vymezení 

úprav pro žáky se specifickými poruchami učení. 

Praktická část byla zaměřena na hodnotitele (písemné práce a/nebo ústní 

zkoušky) pro předmět „cizí jazyk“, kteří v rámci odborné přípravy získaly Doplněk 

k Osvědčení pro kategorii SPU-O. Metodou kvantitativního průzkumu byly získány a 

zpracovány výsledky dotazníkového šetření. Získané výsledky prezentují názory 

respondentů na postavení žáků se SPU v systému nedávno zavedené podoby státní 

maturitní zkoušky z cizího jazyka. 

Některé oslovené školy reagovaly na zaslaný dotazník odpovědí, že na jejich 

pracovišti nepůsobí žádný učitel, který by měl Doplněk k Osvědčení pro kategorii 

SPU-O. Z toho lze usuzovat, že počet takto proškolených učitelů na některých ško-

lách není z hlediska zabezpečení společné části maturitní zkoušky zcela vyhovující.  

V současné společnosti bohužel stále neexistuje dostatečné povědomí o SPU, 

ani respekt k potřebám jedinců s těmito poruchami. Specifické poruchy učení nejsou 

mnohdy plně zohledňovány ani některými vyučujícími, což může pramenit z faktu, 

že učitelé nejsou cíleně vystavováni novým poznatkům z této oblasti. Důsledky těch-

to poruch tak nemohou být ani kvalifikovaně posuzovány. V tomto ohledu je nezbyt-

né, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli cíleně obeznámeni s problematikou spe-

cifických poruch učení a dokázali tak vycházet vstříc potřebám konkrétních žáků.  

Do budoucna by bylo vhodné provést dotazníkové šetření mezi žáky se SPU, 

kteří statní maturitní zkoušku z cizího jazyka absolvovali. Takovéto šetření by 

umožnilo získání zpětné vazby o tom, jak sami žáci vnímají uzpůsobení podmínek 

pro kategorii SPU-O a jak jsou v novém systému maturitních zkoušek respektovány 

jejich potřeby. 
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PŘÍLOHA č. 1 - Dotazník  

 

1) Pro který cizí jazyk jste získali Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodno-

titele (písemné práce a/nebo ústní zkoušky) 

a) anglický jazyk 

b) německý jazyk 

c) francouzský jazyk 

d) španělský jazyk 

e) ruský jazyk 

 

2) Získali jste Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce 

a) hodnotitel písemné práce 

b) hodnotitel ústní zkoušky 

c) obě (hodnotitel písemné práce i ústní zkoušky) 

 

3) Osvědčení o způsobilosti výkonu funkce hodnotitele písemné práce máte pro 

a) základní úroveň 

b) vyšší úroveň 

c) pro obě úrovně 

d) nemám osvědčení pro hodnocení písemné práce 

 

4) Osvědčení o způsobilosti výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky máte pro 

a) základní úroveň 

b) vyšší úroveň 

c) pro obě úrovně 

 

5) Doplněk k Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (písemné práce 

a/nebo ústní zkoušky) pro žáky s PUP MZ máte kromě kategorie SPU–O také pro 

kategorii 

a) tělesné postižení (TP) 

b) zrakové postižení (ZP) 

c) sluchové postižení (SP) 

d) jen kategorie SPU–O  

 

6) V písemné části maturitní zkoušky (didaktický test, poslech, písemná práce) podle 

Vás 

a) jsou respektovány potřeby žáků se SPU 

b) nejsou respektovány potřeby žáků se SPU 

c) nedokážu posoudit 



 

 

 

 

7) V ústní části maturitní zkoušky (ústní zkouška) podle Vás 

a) jsou respektovány potřeby žáků se SPU 

b) nejsou respektovány potřeby žáků se SPU 

c) nedokážu posoudit 

8) Koncepce maturitní zkoušky pro žáky s PUP (kategorie SPU–O) je co do hodno-

cení žáků se SPU 

a) více objektivní než starý model maturitní zkoušky 

b) méně objektivní než starý model maturitní zkoušky 

c) stejně objektivní jako starý model maturitní zkoušky  

d) nedokážu posoudit 

 

9) Od roku 2012 budou písemné práce vyhodnocovány hodnotiteli prostřednictvím 

informačního systému Centra (tj. učitelé nebudou opravovat písemné práce svých 

žáků). Jak vnímáte tuto změnu s ohledem na objektivitu hodnocení písemných prací 

žáků s PUP (kategorie SPU – O)? 

a) hodnocení bude stejně objektivní 

b) hodnocení bude více objektivní 

c) hodnocení bude méně objektivní 

d) nedokážu posoudit 

 

10) Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (titul) + obor 

 

11) Jak dlouho jste učitelem zkoušejícím u maturitních zkoušek? 

a) méně než 5 let 

b) 5 – 10 let 

c) 10 – 15 let 

d) více než 15 let 

 

12) Jste 

a) muž 

b) žena 

 

13) Váš věk: 

 

14) Na jakém typu školy působíte? 

a) SOU 

b) SOŠ 

c) gymnázium 

d) jiné 



 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 – Formulář posudku k uzpůsobení podmínek pro konání  

maturitní zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


