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Úvod 

 

Maturita – slovo, které pro mnohé znamená modlu, ikonu, vrchol jedné etapy lidského ţivota, 

něco, co musím mít (nebo moje dítko musí mít), jinak jsem v dalším běhu ţivota povaţován za 

outsidera. Pro jiné něco, co nemá ţádnou cenu, co nepotřebuji, co neodráţí um, dovednosti, 

schopnost tvořivé práce. Dva extrémy, dvě krajní polohy. A z kaţdé části si určitě lze vzít kus 

pravdy nebo alespoň popřemýšlet, co kterého z oněch dvou lidí, zaujímajících tato stanoviska, 

k těmto názorům vede. 

Státní maturita – správně společná část maturitní zkoušky – je jednou ze dvou částí maturitní 

zkoušky – tou částí, o které se vedou plamenné diskuse, zda ano, či zda ne. Zda vůbec ne či zda 

ano, ale nějak úplně jinak. 

Slangem fotbalových příznivců – Habásků a Načeradců – Dobeš versus Chládek. Tedy alespoň 

v době psaní této práce – říjen 2011 aţ březen 2012. Pan Josef Dobeš – ministr školství (ten za 

ANO), pan Marcel Chládek – senátor a náměstek hejtmana Středočeského kraje (ten za NE).  

A mezi těmito dvěma extrémními postoji je zástup mnohých dalších, kteří jsou za ANO, dodávají 

k tomu ale své ALE. 

Tato práce nemá ambice vyřešit spor, zda společnou část maturitní zkoušky ANO či NE. Cílem je 

hledat v řídících činnostech orgánů zajišťujících společnou část maturitní zkoušky v náběhové 

fázi v roce 2011 kritická místa. Hledat je prostřednictvím hlavních aktérů společné části maturitní 

zkoušky – ředitelů škol a maturitních komisařů. 
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Cíle výzkumu a metody sběru dat 

 

V publikaci (Dvořák, a další, 2010, s.43) mě velmi zaujala úvaha o vlivu tzv. konfese autora 

(pouţívá se i výraz „epistemologická východiska) na konktretizaci cílů, způsoby formulace  

výzkumných otázek, výběr metod i způsobů zajištění kvality výzkumu. Předkládaná práce je 

zaměřena na řídící činnosti, u nichţ autorovo „vyznání“ konkretizaci cílů příliš ovlivnit nemůţe. 

Cílem práce bylo vyhodnotit názory ředitelů a komisařů středních škol Středočeského kraje na 

řídící činnosti spojené se společnou částí maturitní zkoušky v náběhové fázi v roce 2011  

a posoudit, zda existují kritická místa dílčích řídících činností a případně navrhnout jejich úpravu.  

Zkoumány byly převáţně řídící činnosti, které v průběhu společné části maturitní zkoušky 

vykonávají ředitel školy a maturitní komisař. Podle původního záměru jsme se chtěli věnovat  

i činnostem zadavatele maturitního testu. Vzhledem k tomu, ţe se pro rok 2012 zásadně změnil 

způsob jmenování zadavatele i jeho postavení vůči škole, upustili jsme od zkoumání jeho řídící 

činnosti v průběhu maturity v roce 2011.  

Dílčím cílem práce bylo zjistit, jaký názor mají ředitelé škol na existenci dvou úrovní obtíţnosti 

společné části maturitní zkoušky a zároveň, zda názor ředitele školy na existenci dvou úrovní 

obtíţnosti společné části maturitní zkoušky je ovlivněn typem školy (gymnázia x ostatní střední 

školy) na které ředitel působí. 

Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jaký názor mají ředitelé škol na zveřejňování výsledků společné 

části maturitní zkoušky a zároveň zda názor ředitele školy na zveřejnění výsledků společné části 

maturitní zkoušky je ovlivněn typem školy (gymnázia x ostatní střední školy), na které ředitel 

školy působí.   

Mezi zdroje výzkumných zjištění lze počítat veškerou dokumentaci, rozhovory, zúčastněné  

i nezúčastněné pozorování, poznámky i stanoviska aktérů výzkumu. Mezi obecné postupy 

shromaţďování dat patří kladení otázek (dotazování), pozorování událostí, metoda dotazníku, 

čtení a analýza dokumentů (Dvořák, a další, 2010, s.55). Pro kvalitatvní analýzu dat a ověřování 

platnosti předem stanovené hypotézy byla pouţita metoda kontingenční tabulky (Hendl, 2009). 
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Metodu pozorování jsme uplatnili při sběru dat při tzv. maturitní generálce, kdy jsme analyzovali 

činnost ředitele a komisaře při manipulaci s bezpečnostní schránkou a manipulaci se zkušebními 

testy. Pozorování jsme uplatnili také při analýze činnosti komisaře a zadavatelů při manipulaci se 

zkušebními testy a při analýze činnosti komisaře při odesílání vypracovaných maturitních testů 

do Centra (Cermatu).  

Metodu dotazníku jsme pouţili po průběhu náběhové fáze společné části maturitní zkoušky. Při 

konstrukci otázek jsme také částečně vycházeli z poznatků získaných pozorováním při maturitní 

generálce.  

Metodu čtení a analýzy dokumentů jsme vyuţili při zkoumání výsledků dotazníkové akce. 

Mnohé odpovědi vyjadřovaly pouze jinými slovy stejné myšlenky, náměty. Takové odpovědi 

jsme zobecnili do jednoho stanoviska.  

Metodu dotazování (kladení otázek) jsme pouţili jako konečnou fázi výzkumu při skupinových 

rozhovorech ve školách. Hledali jsme (a ve většině případů jsme i nacházeli) shodu mezi 

výsledky z dotazníkové akce a z dotazování při skupinových rozhovorech.  
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Vznik státní maturity – 16 let příprav 

 

Společná část maturitní zkoušky se rodila těţce. Uţ za ministra školství Ivana Pilipa (první vláda 

Václava Klause) se v roce 1994 objevil plán na konání státní maturity. Za 3 roky (duben 1997) se 

omezený počet středních škol účastnil Sondy Maturant 97, kterou organizovalo ministerstvo 

školství. Za druhé vlády Václava Klause (3. června 1997 – 2. ledna 1998), za ministra školství 

Jiřího Gruši, se stanovil první termín státní maturity na rok 2000, případně 2001. Vláda Miloše 

Zemana (ministr školství Eduard Zeman) představuje v říjnu 1999 plán na státní maturity v roce 

2002. V lednu 2000 se zakládá Cermat, který má státní maturity připravit, v listopadu 2000 je 

uzákoněno konání maturity v roce 2005. Za vlády Vladimíra Špidly, v únoru 2003, ministryně 

školství Petra Buzková představuje plán státních maturit.  

V červnu 2004 sněmovna schvaluje školský zákon, státní maturita bude podle tohoto zákona  

v roce 2008. V dubnu 2008 sněmovna schvaluje novelu školského zákona, která odkládá maturitu 

na rok 2010. Příprava nové maturitní zkoušky spěla ke spuštění v roce 2010. V září 2009, za 

vlády Jana Fišera, navrhuje ministryně školství Miroslava Kopicová další odloţení maturity. 

Většina členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se k jejímu návrhu odloţení státní maturity 

přiklonila, pan prezident tento odklad zpečetil dne 20.10.2009 podpisem novely školského 

zákona, takţe další termín „nových maturit“ byl stanoven na školní rok 2010/2011. 

V reakci na tuto situaci Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, v rámci koordinační 

skupiny určené k přípravě nové maturitní zkoušky, stanovilo další postup. Vzhledem k tomu, ţe 

byly navrţeny změny logistiky nové maturitní zkoušky, bylo potřebné připravit návrhy na dílčí 

změny vyhlášky č. 177/2009 Sb. Tato vyhláška vstoupila v platnost dne 31. 3. 2010 

publikováním ve Sbírce zákonů pod označením č. 90/2010 Sb. Další novelizace je známa pod 

označením Vyhláška č. 274/2010 Sb. Ta nabyla účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů dnem 22. září 

2010.  

O tom, ţe státní maturita proběhne v roce 2011, rozhodla vláda Petra Nečase (ministr školství 

Josef  Dobeš) v srpnu 2010. 

Následně bylo připraveno nové ověřování, plánované na říjen 2010. Posunutím termínu realizace 

nové maturitní zkoušky vyvstala také potřeba prodlouţit pokusné ověřování ukončování 
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vzdělávání maturitní zkouškou u ţáků technických, zdravotnických a ekonomických lyceí, do 

kterého byly některé školy přihlášeny, popř. upravit některá další vyhlášená pokusná ověřování. 

Proces říjnové maturitní generálky začal v květnu 2010 a skončil v listopadu 2010. Během května 

se školy přihlašovaly k účasti na generálce, zkouška proběhla od 11. do 14. října 2010. Bylo 

stanoveno, ţe výsledky maturitní generálky studenti obdrţí do 3. listopadu, tedy zhruba 14 dní 

před tím, neţ se museli přihlásit k „ostré“ maturitě. Měli tak dostat čas, se podle výsledků 

rozhodnout, z jakých předmětů chtějí maturovat. Studenti si vyzkoušeli „pouze“ písemnou část,  

a to z českého a cizího jazyka a matematiky. Studenti měli na výběr ze dvou variant obtíţnosti.  

Předpokládalo se, ţe do maturitní generálky se zapojí aţ 1300 škol, tedy 107 tisíc maturantů. Ti 

mohli teoreticky sloţit dohromady 250 tisíc zkoušek. Na hodnocení písemných prací se mělo 

podílet aţ sedm tisíc učitelů a 1500 maturitních komisařů. Náklady na generálku se 

předpokládaly ve výši 140 milionů korun, z toho 60 milionů bylo určeno na odměny učitelů. Přes 

polovinu peněz (102 milionů) šlo z evropských fondů.  

V roce 2011, 16 let od prvního nápadu ministra školství Ivana Pilipa, konečně proběhla společná 

část maturitní zkoušky. Mluvíme o tzv. náběhové fázi společné části maturitní zkoušky (se dvěma 

zkouškami), protoţe její konečná podoba by podle školského zákona měla obsahovat ještě jednu 

zkoušku navíc, tedy celkem 3 zkoušky. 

  

http://wwwbehshopcz-vse-pro-beh.takeit.cz/siroka-nabidka-sportovni-obuvi-3799508-3799508?125588&rtype=V&rmain=68488&ritem=3799508&rclanek=6096225&rslovo=426567&showdirect=1
http://ing-pojistovna-as.takeit.cz/osobni-financni-planovani-5514754?17908&rtype=V&rmain=113630&ritem=5514754&rclanek=6096225&rslovo=466468&showdirect=1
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Volební programy politických stran v roce 2010 a „státní maturita“ 

 

O úloze politiků uvádím z obsáhlé trilogie kolektivu autorů (Kalous, Veselý, 2006). 

„Do skupiny politiků patří ústavní činitelé – prezident, premiér, poslanci, ale i primátoři, 

starostové, obecní radní, kteří byli ve volbách vybráni, aby se starali o blaho své země, města či 

obce. První poznatek, který je moţné učinit ve vztahu k těmto politikům, je konstatování, ţe 

vzdělávací problematika bývá jen velmi zřídkakdy významným tématem při celostátních volbách. 

Obecně řečeno, vzdělání stěţí předstihne tak významné ekonomicko-sociální problémy, jako je 

inflace, nezaměstnanost, sociální péče, daně, zahraniční politika, energetika či ţivotní prostředí.“ 

Není úplně od věci, pozastavit se u volebních programů politických stran. S nimi šly strany 

v květnu 2010 do voleb. A z programů se také dalo usuzovat, zda „státní maturita“ bude nebo 

nebude. 

Část, která se ve volebních programech týkala školství, se pochopitelně také v průběhu let 

vyvíjela. Čeští politici uţ od roku 1996 pracovali na systému státem garantované maturitní 

zkoušky, která by umoţnila - zejména vysokým školám - porovnat maturanty z různých typů 

středních škol. Projekt, za jehoţ přípravu vlády zleva i zprava svorně utratily téměř celou 

miliardu korun, však ne a ne do škol zavést. Přestoţe ţáci, rodiče (i školy) věděli o zavedení 

společné (státní) části zkoušky minimálně od roku 2004, kdy byly státní maturity uzákoněny, 

skutečné zavedení zkoušky vţdy zhatily protesty studentů a po nich zásah politiků, který se dá 

před kaţdými volbami dobře prodat. Nejinak tomu bylo i před volbami v roce 2010. 

Při pohledu do programů pro volby 2010 je jasné, ţe všechny strany měnit maturity chtěly, 

otázky ,,jak přesně" a ,,kdy" však nezodpověděly. Třeba hlavní favorit voleb - ČSSD - by byl 

nejraději celý koncept předělal. Strany slibovaly nereálné: ţe budou nové maturity vstupenkou na 

vysokou školu. Ovšem vysoké školy byly (a v březnu 2012 stále jsou) v tomto bodu zdrţenlivé. 

ODS: Společnou část maturitní zkoušky podporovala. Chtěla, aby se podle jejích výsledků 

přijímalo na vysoké školy. Jednotnou závěrečnou zkoušku zamýšlela i pro učňovské školství, na 

přípravě konceptu bude spolupracovat se zaměstnavateli.  

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/ods/
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ČSSD: Státní maturity by zahájila ,,aţ po důkladné přípravě". Upravený systém státních maturit 

či jejich alternativy by měl být spuštěn teprve po kvalitní a zevrubné přípravě škol, pedagogů  

a studentů.  

KSČM: O maturitách se program nijak nezmiňoval. 

KDU-ČSL: Strana se chtěla zasadit o zavedení státní maturity jako vstupenky na vysokou školu. 

Chtěla podpořit rovněţ státní závěrečnou zkoušku pro tříleté učební obory, kvalitu zkoušky by 

garantoval stát i hospodářská komora. 

SZ: Podporovala zavedení státních maturit v takovém termínu, který by zaručil jejich bezpečný 

průběh. Zelení dále chtěli přepsat zákon o vysokých školách, v programu slibovali provést kroky, 

které by umoţnily, aby se státní maturity staly vstupenkou na vysokou školu. 

VV: Chtěli státní maturity na středních školách; jejich zavedením dokonce podmiňovali zvýšení 

učitelských platů o pět tisíc korun. Kromě toho chtěli prosadit, ţe: ,,úspěšné sloţení maturity = 

zvýhodnění při přijímání na VŠ". 

TOP 09: Přímo o státních maturitách se v programu TOP 09 nic nepsalo. Strana slibovala 

podřídit systém hodnocení výsledků středoškolského vzdělání tomu, aby absolventi mohli 

pokračovat ve studiu na vysoké škole. 

(upraveno s vyuţitím informací z aktualne.cz) 

  

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/cssd/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/kscm/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/kdu-csl/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/sz/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/vv/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/top09/
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Ukončování středního vzdělávání v Evropě 

 

Problematiku ukončování středního vzdělávání v Evropě publikoval Národní ústav odborného 

vzdělávání (NUOV) ve svém Zpravodaji v letech 2009 – 2010 podle závěrů studie Eurydice - 

Key Data on Education in Europe 2009.  

V materiálech je pouţita Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED (International 

Standard Classification of Education), která byla vypracována a vydána UNESCO v roce 1976, 

aby slouţila jako nástroj vhodný pro shromaţďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích 

statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku (Mezinárodní klasifikace 

vzdělání, Český statistický úřad, 2008) 

Pro vyšší sekundární vzdělávání (které začíná obvykle po ukončení běţné povinné školní 

docházky v těch zemích, kde existuje), se pouţívá označení ISCED 3. 

ISCED 3A označuje programy úrovně ISCED 3 zajišťující přímý vstup na úroveň ISCED 5 

(terciární vzdělání), 

ISCED 3B označuje programy úrovně ISCED 3 zajišťující přímý vstup na úroveň ISCED 5B 

(přímý vstup na trh práce), 

ISCED 3C označuje programy umoţňující přímý vstup na trh práce, vstup do programů úrovně 

ISCED 4 a do dalších programů úrovně ISCED 3, neumoţňující vstup na úroveň ISCED 5. 

 

Příklady vzdělávacích programů zařazených v ISCED 3 v České republice: 

• 3A 4leté (5leté) gymnázium 

• 3A 3. - 6. ročník 6letého gymnázia 

• 3A 5. - 7. ročník 7letého gymnázia 

• 3A 5. - 8. ročník 8letého gymnázia 

• 3A obory středních odborných škol ukončené maturitní zkouškou 
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• 3A střední vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou 

• 3A obory středních odborných učilišť ukončené maturitní zkouškou 

• 3A obory středních speciálních škol ukončené maturitní zkouškou 

• 3B 5. - 6. ročník 8letých oborů konzervatoře 

• 3B 1. - 4. ročník 6letých oborů konzervatoře 

• 3B 1. - 5. ročník speciální konzervatoře 

• 3C obory středních odborných škol ukončené závěrečnou zkouškou 

• 3C střední vzdělávání 

• 3C střední vzdělávání ukončené výučním listem 

• 3C obory středních odborných učilišť ukončené závěrečnou zkouškou 

• 3C obory středních speciálních škol ukončené závěrečnou zkouškou 

• 3C studium jednotlivých předmětů na střední škole 

• 3C rekvalifikační kurzy ukončené závěrečnou zkouškou 

 

Příklady vzdělávacích programů zařazených v ISCED 5 v České republice: 

• 5A bakalářské studium koncipované jako předstupeň magisterského studia 

• 5A navazující magisterské studium 

• 5A magisterské studium 

• 5A absolventi magisterských studijních programů kteří absolvovali další vzdělávání 

poskytované 

vysokou školou nesměřující k udělení titulu 

• 5B absolventi bakalářských studijních programů, nebo absolventi VOŠ, kteří absolvovali další 
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vzdělávání poskytované vysokou školou nesměřující k udělení titulu 

• 5B studium na vyšší odborné škole 

• 5B bývalé pomaturitní studium specializační 

• 5B bývalé pomaturitní studium inovační 

• 5B experimentální vyšší studium na středních odborných školách 

• 5B poslední dva ročníky konzervatoře a speciální konzervatoře 

• 5B bakalářské studium koncipované jako konečné 

• 5B vzdělávání absolventů středních škol organizované vysokou školou v délce 2 - 3 roky 

(nesměřující k udělení titulu) 

 

Podle způsobu ukončování studia středního vzdělávání lze evropské země rozdělit do pěti skupin. 

V té první skupině jsou země, kde se ţádné maturitní zkoušky nekonají. Patří sem Španělsko, 

Švédsko a Turecko (Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, Národní ústav odborného 

vzdělávání, 2009, č. 9, s. 8-9). 

  

Země, kde se žádné maturitní zkoušky nekonají 

 

Ve Španělsku probíhají tzv. Bachillerato – kurzy, po jejichţ absolvování získává absolvent 

maturitní vysvědčení a titul maturant. První ročník maturitního kurzu je uspořádán do tří směrů – 

filozofie; přírodní vědy a technika; humanitní a společenské vědy. Studovat lze také tzv. střední 

profesní přípravu. Ta je strukturována do 22 oborů různých vzdělávacích cyklů. Všechny 

vzdělávací cykly obsahují modul pracovní příprava a orientace, který poskytuje poradenství na 

trhu práce, seznámení s příslušnou legislativou a se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Úspěšní absolventi kurzů Bachillerato obdrţí titul Bachiller, který umoţňuje vstup do 
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vysokoškolského vzdělávání. Absolventi střední profesní přípravy obdrţí osvědčení technika 

z příslušného oboru. Toto osvědčení zajišťuje přístup do Bachillerato nebo do zaměstnání. 

Švédské vzdělávací programy tvoří 17 programů, z nichţ 14 je odborných. Společnými 

vyučovacími předměty jsou švédština, angličtina, matematika, náboţenství, občanská nauka, 

přírodověda, tělesná výchova a zdravověda a umělecké činnosti. Tyto základní předměty 

zaujímají asi třetinu vyučování. Hodnocení je průběţné a známky jsou udíleny za absolvování 

kaţdého kurzu. Hodnocení zahrnuje národní testy v některých předmětech. Známky jsou: prošel, 

prošel s vyznamenáním, prošel se zvláštním vyznamenáním, neprošel. Nekoná se ţádná 

závěrečná zkouška – závěrečné vysvědčení je uděleno za absolvování studia. 

V Turecku poskytují školy střední čtyřleté vzdělávání všeobecné, profesní a odborné. Postup do 

dalšího ročníku závisí buď na výsledcích ţáků ve všech předmětech, nebo na průměrné roční 

známce. Výkon ţáka je měřen podle výsledků získaných při písemných nebo ústních zkouškách, 

praktických zkouškách, domácích úkolech a projektové činnosti ve vyučovací době nebo mimo 

ni. Hodnocení provádějí jednotliví učitelé.  

V některých zemích jsou zkoušky zadávány externím orgánem či úřadem buď celostátně, nebo na 

niţší správní úrovni. Ty se dají dělit podle toho, zda je či není jednotné zadání alespoň 

v některých předmětech shodné střední všeobecně vzdělávací i střední odborné školy. 

Z tohoto dělení vyplynuly tři skupiny: 

a) celostátní zadání zkoušky je alespoň v jednom vyučovacím předmětu shodné pro 

všeobecně vzdělávací i odborné školy, 

b) všeobecně vzdělávací i odborné školy mají různá zadání, 

c) maturitní zkouška se koná jen ve všeobecně vzdělávacích školách. 
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Země, které mají celostátní zadání zkoušky alespoň 

v jednom vyučovacím předmětu shodné 

 

Mezi země, které mají celostátní zadání zkoušky alespoň v jednom vyučovacím předmětu 

shodné pro všeobecně vzdělávací i odborné školy patří Itálie, Polsko a Slovensko (Zpravodaj - 

Odborné vzdělávání v zahraničí, Národní ústav odborného vzdělávání, 2009, č. 9, s. 4-7). 

V Itálii na konci střední školy ţáci skládají státní zkoušku, která je osvědčena diplomem. Státní 

zkouška ověřuje znalosti a dovednosti osvojené v posledním ročníku studia s odkazem na obecné 

a specifické cíle jednotlivých oborů studia a na všeobecné kulturní sloţky. Zkušební komisi tvoří 

šest členů, z nichţ polovina je externích a polovina interních, a předsedá jí externí předseda. 

Zkušební předměty přidělené externím členům jsou kaţdoročně vybírány dle výnosu ministerstva 

školství. Zkušební komisi jmenuje vedoucí regionálního školského úřadu v souladu s kritérii 

stanovenými na ústřední úrovni. 

Státní zkouška zahrnuje tři písemné testy a ústní zkoušku. První písemný test ověřuje zvládnutí 

italštiny nebo jiného vyučovacího jazyka a vyjadřovací, logicko-lingvistické a kritické schopnosti 

kandidáta, druhý test se týká vyučovacích předmětů charakteristických pro dané studium a třetí 

test odráţí vyučovací a organizační autonomii kaţdé školy. Třetí test je multidisciplinární a je 

sestavený z předmětů posledního ročníku. Skládá se ze stručného shrnutí témat, z odpovědí na 

jednoduché otázky nebo na otázky s výběrem z odpovědí či z řešení problémů nebo praktických a 

odborných případů i z vytváření projektů. Jeho struktura téţ umoţňuje ověřovat znalosti cizího 

jazyka. Texty prvního a druhého písemného testu jsou vybírány ministrem a školám je zasílá 

ministerstvo školství, text třetího písemného testu vytváří zkušební komise. Ústní zkouška je 

multidisciplinární a čerpá ze vzdělávacích programů posledního ročníku. 

V Polsku se středoškolské vzdělání poskytuje v těchto typech škol – všeobecně vzdělávací 

lyceum, specializované lyceum, střední odborná škola, doplňovací všeobecně vzdělávací lyceum, 

doplňovací střední odborná škola (orientační české překlady názvů typů středních škol). Na konci 

studia se ve všech uvedených školách konají závěrečné zkoušky. Školy vydávají maturitní 

vysvědčení, které je podmínkou pro vstup na vysokou školu. Maturitní zkouška je formou 

hodnocení úrovně všeobecného vzdělání a prověřuje vědomosti a dovednosti, které jsou uvedeny 
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ve standardech zkušebních poţadavků, zveřejněných ministerstvem školství. Maturitní zkoušky 

se konají jednou ročně v době od května do září. Harmonogram zkoušek určuje ředitel Ústřední 

zkušební komise. Maturitní zkouška je sloţena ze dvou částí: externí písemné, organizované a 

hodnocené regionálními zkušebními komisemi a interní ústní (zadávané a hodnocené školou). 

Zkušební úlohy pro písemnou část maturitní zkoušky určuje Ústřední zkušební komise. Jsou 

vytištěny na jednotných formulářích pro celé Polsko. 

Maturitní zkoušku lze skládat na základní nebo vyšší úrovni (nepovinný doplňující předmět vţdy 

jen na vyšší úrovni). Ústní část zkoušky se skládá z povinných předmětů: polština nebo jazyk 

národnostní menšiny, cizí jazyk; a z doplňujících předmětů: další cizí jazyk, jazyk národnostní 

menšiny, regionální jazyk (kašubština). Písemná část se skládá z povinných předmětů: polština, 

cizí jazyk (stejný jako v ústní části) a z povinně volitelných předmětů (biologie, chemie, fyzika a 

astronomie, filozofie, zeměpis, dějepis, dějiny hudby, dějiny umění, informatika, latina a antická 

kultura, jazyk národnostní menšiny, matematika, společenské vědy, nauka o tanci); a z 

maximálně tří doplňujících předmětů (biologie, chemie, fyzika a astronomie, filozofie, zeměpis, 

dějepis, dějiny hudby, dějiny umění, informatika, latina a antická kultura, jazyk národnostní 

menšiny, kašubština, cizí jazyk stejný jako v ústní části, matematika, společenské vědy, nauka o 

tanci). Pro úspěšné sloţení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení je třeba dosáhnout 

nejméně 30 % z celkového počtu bodů za kaţdý povinný předmět v ústní i písemné části. 

Vzdělání poskytované středními školami na Slovensku je buď všeobecné, nebo odborné. 

Všeobecné vzdělání je ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A), absolventi získají maturitní 

vysvědčení. Odborné vzdělání můţe být ukončené bez maturity (ISCED 3C), absolventi získají 

výuční list nebo s maturitou (ISCED 3A), absolventi získají maturitní vysvědčení. Maturitní 

zkouška se skládá ze dvou částí – externí a interní. Ţák posledního ročníku střední školy oznámí 

do 30.9 písemně třídnímu učiteli předměty (a jejich úroveň), které si k maturitní zkoušce zvolil. 

Externí část maturitní zkoušky tvoří písemný test, který zadává a vyhodnocuje Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelavania. Externí část maturitní zkoušky se koná ve stejném termínu a 

čase na celém území Slovenské republiky. Dozor při konání externí části maturitní zkoušky a 

opravě testů vykonává pedagog, který není zaměstnancem školy, na které se externí část 

maturitní zkoušky koná. 
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Interní část maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů se můţe konat i formou: ústní, praktickou, 

předvedením komplexní úlohy nebo uměleckého výkonu, obhajoby komplexní odborné práce 

nebo projektu nebo úspěšné soutěţní práce, realizací a obhajobou experimentu, kombinací výše 

zmíněných forem. Písemná forma interní části maturitní zkoušky je písemný test, který zadává 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelavania.  

Ţák můţe vykonat v jeden den interní část maturitní zkoušky kromě písemné formy interní části 

maturitní zkoušky a praktické části odborné zkoušky nejvíce ze třech předmětů. Ţák vykoná 

interní část maturitní zkoušky kromě písemné formy a praktické části odborné zkoušky v průběhu 

nejvíce pěti pracovních dní. 

Maturitní zkouška na gymnáziu se skládá ze čtyř předmětů – slovenský jazyk a literatura, cizí 

jazyk a dva volitelné předměty. Maturitní zkouška na střední odborné škole se skládá ze čtyř 

předmětů - slovenský jazyk a literatura, cizí jazyk, teoretická část odborné zkoušky a praktická 

část odborné zkoušky. 

Zvláštním typem ukončení střední odborné školy je absolventská zkouška. Je to komplexní 

odborná zkouška, kterou se ověřuje úroveň specifických vědomostí a zručností ţáka zaměřených 

na umělecké a pedagogicko-umělecké činnosti. Týká se především konzervatoře, školy 

průmyslového výtvarnictví a střední zdravotnické školy. 
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Země, ve kterých je celostátně zadávaná maturitní zkouška 

pro všeobecně vzdělávací a odborné školy různá 

 

Nejpočetnější skupinou jsou země, ve kterých je celostátně zadávaná maturitní zkouška pro 

všeobecně vzdělávací a odborné školy různá. Patří sem Dánsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Anglie, Wales a 

Severní Irsko, Skotsko (Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, Národní ústav odborného 

vzdělávání, 2009, č. 10, s. 6-10 a Zpravodaj 2009, č. 11, s. 4-9). 

V Dánsku se studium na středních školách označuje většinou názvem zkoušky, kterou je 

ukončováno. Název zkoušky bývá často uveden pouze zkratkou. Setkáme se zkratkami STX 

(Studentereksamen) – tříleté gymnaziální studium, HF (Højere Forberedelseseksamen) - 

dvouletý všeobecně vzdělávací kurz, HHX – (Højere handelseksamen) - střední ekonomická 

škola a HTX (Højere teknisk eksamen) -střední odborná škola. 

Zkouška STX zahrnuje nejméně 10 zkoušek, z nichţ aţ tři mohou být sloţeny po prvním a 

druhém ročníku. Všichni ţáci skládají písemnou zkoušku z dánštiny a dalších zvolených 

předmětů, témata stanovuje ministerstvo školství a písemné zkoušky hodnotí externí examinátoři. 

Ministerstvo školství stanovuje předměty ústních zkoušek pro jednotlivé školy náhodně. Součástí 

hodnocení je písemná práce, kterou ţáci vypracují před koncem 3. ročníku. Zkouška HF se 

skládá po absolvování dvouletého všeobecně vzdělávacího studia. Je organizována ministerstvem 

školství a zahrnuje písemné a ústní zkoušky (písemné jsou zadávány na celostátní úrovni) ve 

všech povinných společných klíčových předmětech, včetně dánštiny, matematiky, cizího jazyka a 

přírodních věd, volitelných předmětů a písemné práce. Zkouška HHX se skládá po absolvování 

tříletého všeobecně vzdělávacího a ekonomického studia. Je organizována ministerstvem školství 

a zahrnuje písemné a ústní zkoušky (písemné jsou zadávány na celostátní úrovni). V průběhu tří 

let musí ţáci sloţit 10 ústních nebo písemných zkoušek, tři z nich ve druhém ročníku. Písemná 

zkouška z dánštiny (na úrovni A) je povinná, ţáci si losují ústní nebo písemné zkoušky z dalších 

povinných předmětů: angličtiny, podnikové ekonomiky, mezinárodní ekonomiky, soudobých 

dějin, obchodního práva a odbytu. Předměty skládané na úrovni A musí být doplněny písemnou 

zkouškou. Zkouška HTX se skládá po absolvování tříletého všeobecně vzdělávacího a odborného 
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studia. V průběhu tří let musí ţáci sloţit 10 ústních nebo písemných zkoušek. Písemná zkouška z 

dánštiny (na úrovni A) je povinná, ţáci si losují ústní nebo písemné, popřípadě oboje zkoušky z 

matematiky a dalšího povinného předmětu (na úrovni B). Osm zbývajících zkoušek si ţáci 

vybírají z volitelných předmětů a losují o to, zda budou písemné, ústní nebo obojí. Předměty 

skládané na úrovni A musí být doplněny písemnou zkouškou. Zkoušky jsou skládány za 

přítomnosti externích examinátorů. 

Zadání písemných zkoušek v STX (HF), HHX a HTX většinou není stejné, protoţe se otázky 

přizpůsobují specifickému profilu kaţdého vzdělávání. To platí pro dánštinu, matematiku a 

angličtinu i větší evropské jazyky. Písemné zkoušky v japonštině, čínštině apod. jsou identické 

pro všechny tři druhy vzdělávání. U všech zkoušek (STX, HF, HHX, NTX) je průměr známek 

klíčový pro další postup ve vzdělávacím systému, protoţe tvoří základ pro přijetí do 

vysokoškolského vzdělávání. Průměr se zvyšuje u ţáků, kteří skládali na úrovni A více zkoušek, 

neţ je povinné. 

Ve Francii existují dva druhy středních škol. Prvním typem je všeobecné a technologické 

lyceum, druhým typem je profesní lyceum. Studium ve všeobecném a technologickém lyceu trvá 

tři roky. Roky se označují jako druhá, první a závěrečná třída. Studium se ukončuje zkouškou, 

která se nazývá baccalauréat. Úspěšní absolventi získají titul bachelier, bacheliére. 

Druhá třída je společná pro všechny ţáky. Teprve po jejím absolvování si ţáci vybírají druh 

bakalaureátu, k němuţ budou směřovat. Můţe to být buď jedno ze tří zaměření všeobecného 

bakalaureátu:  ekonomický a sociální, literární nebo přírodovědný.  Nebo jedno ze šesti 

technologických zaměření: věda o řízení a technologie řízení, nauka a technologie vyuţívaná 

v průmyslu, nauka a technologie vyuţívaná v laboratořích, nauka a technologie vyuţívaná ve 

zdravotnictví a sociální péči, techniky hudby a tance, hotelnictví. 

Profesní lyceum připravuje ţáky v prvních dvou třídách na první úroveň profesní kvalifikace: 

osvědčení profesní způsobilosti nebo vysvědčení o profesním vzdělání. Tyto diplomy umoţňují 

přímý nástup do zaměstnání. Ţáci, kteří chtějí, mohou pokračovat ve studiu další dva roky (v 

první a závěrečné profesní třídě) a získat profesní bakalaureát v jednom ze 48 nabízených oborů. 

Ţáci přijatí do všeobecného a technologického lycea jsou hodnoceni během celé druhé třídy, 

nazývané třídou rozhodnutí, protoţe si v jejím průběhu vybírají druh bakalaureátu, který by 
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nejlépe odpovídal jejich schopnostem a zálibám. Na konci roku vezme rada učitelů v úvahu 

výsledky průběţného hodnocení a schválí nebo odmítne jejich volbu. V druhém případě se rodiče 

mohou odvolat. První a závěrečná třída tvoří koncový cyklus přípravy na bakalaureát.  

Všeobecný, technologický i profesní bakalaureát poskytuje přístup do vysokoškolského 

vzdělávání. Zatímco všeobecný a technologický bakalaureát jsou přímo určeny pro pokračování 

ve studiu, profesní bakalaureát má poskytovat především přímý vstup do zaměstnání. Témata 

zkoušek pro bakalaureáty se připravují rok předem, zvlášť pro jednotlivé discipliny. 

Na Kypru se úroveň stanovená pro závěrečné písemné zkoušky řídí počtem bodů vypočítaných z 

výsledků ţáka v průběhu studia (nejvyšší počet bodů je 20): 19-20 = A; 16-18 = B; 13-15 = C; 

10-12 = D; 1-9 = E. Podle dosaţené úrovně jsou ţáci zkoušeni z různých předmětů: Úroveň A: 

moderní řečtina, matematika, dějepis, fyzika, Úroveň B: moderní řečtina, matematika, dva 

z volitelných předmětů Úroveň C: moderní řečtina, matematika, dva z volitelných předmětů. 

Zkoušky jsou organizovány Ministerstvem školství a kultury celostátně ve specializovaných 

zkušebních střediscích. Podle výsledku zkoušky se třídí uchazeči o studium ve veřejných 

vysokých školách na Kypru a v Řecku. 

V Lotyšsku střední vzdělání poskytují tři druhy škol - všeobecně vzdělávací škola, gymnázium a 

střední odborná škola. Na konci střední školy ţáci musí mít absolvovány a hodnoceny všechny 

vyučovací předměty předepsané zvoleným programem a sloţit závěrečné státní zkoušky. To 

znamená státní zkoušku z lotyšského jazyka a literatury, z povinného předmětu podle zaměření 

vzdělávacího programu, další dvě zkoušky z předmětů, které si ţák vybere, a zkoušku určenou 

školou v předmětu, který neměl méně neţ 105 vyučovacích hodin. 

I kdyţ centralizované zkoušky měly být zavedeny ve všech předmětech tak, aby byl usnadněn 

vstup do vysokoškolského vzdělávání, bylo nakonec rozhodnuto o sníţení jejich počtu (např. 

zkoušky z dějin kultury, základů ekonomie, zeměpisu a přírodních věd jiţ nejsou centralizovány) 

kvůli zdlouhavému opravování a hodnocení písemných zkoušek a zpoţdění při vydávání 

vysvědčení. V centralizovaných zkouškách pro střední všeobecně vzdělávací školy vytvářených a 

hodnocených na národní úrovni jsou výkony ţáků známkovány podle 6úrovňové stupnice od A 

(nejlepší) po F (nejhorší). Hodnocení zkoušky z cizího jazyka se řídí doporučeními Rady Evropy. 

V ostatních předmětech zpracovává úrovně hodnocení Ministerstvo školství a vědy. 



26 

 

V Maďarsku na konci gymnaziálního vzdělávání (12. ročník) mohou ţáci skládat národní 

závěrečnou zkoušku, která je podmínkou pro vstup do vysokoškolského vzdělávání. Zkoušku je 

moţné skládat na dvou úrovních - standardní a pokročilé. Tento dvouúrovňový systém byl 

zaveden v roce 2005. Zkoušku organizuje škola, v přípravě pokročilé úrovně školský úřad.  

Střední odborná škola je instituce, která poskytuje 4leté aţ 5leté celodenní odborné vzdělávání 

ţákům ve věku od 14 do 18/19 let. Kurikulum je určováno zaměřením školy, je zaloţeno na 

poţadavcích Národního seznamu kvalifikací a řídí se směrnicemi pro závěrečnou zkoušku ze 

střední školy. Má dva nebo tři stupně. Na konci druhého nebo třetího stupně ţáci obdrţí 

vysvědčení o absolvování potřebné pro připuštění k závěrečné zkoušce. 

Druhy středních škol na Maltě jsou všeobecně vzdělávací škola, vyšší střední škola, Institut 

turismu a Maltská škola řemesel, přírodních věd a techniky. Všeobecně vzdělávací škola je 

dvouletá, ukončovaná maturitní zkouškou, umoţňující vstup na univerzitu. Vyšší střední škola je 

dvouletá všeobecně vzdělávací škola, která poskytuje tři druhy programů:  

- program ukončený zkouškou ze středoškolského vzdělání (secondary education certificate 

examination – SEC examination)  na úrovni ISCED 2. Ta je druhou šancí pro ty, kdo neuspěli u 

zkoušky SEC napoprvé,  

- pokročilý program SEC, který nabízí několik maturitních zkoušek a několik zkoušek SEC, ty 

však neumoţňují vstup na univerzitu, ale pouze do dalšího vzdělávání; 

- program ukončený maturitní zkouškou, která je stejná jako ve všeobecně vzdělávací škole. 

Maltská škola řemesel, přírodních věd a techniky nabízí krátké, středně dlouhé a dlouhé 

celodenní a necelodenní odborné a profesní sekundární a postsekundární vzdělávání. 

Institut turismu nabízí 1-4leté celodenní, necelodenní a příleţitostné vzdělávací programy 

sekundární a postsekundární úrovně pro ţáky ve věku 16-21 let a starší. Ţáci, kteří úspěšně 

absolvují dvouleté studium v různých oblastech turismu, dostanou certifikát v dané oblasti, který 

jim umoţňuje buď vstoupit do zaměstnání, nebo do dalšího studia v Institutu turismu, které trvá 

2-4 roky a vede k diplomu v dané oblasti. Drţitelé diplomu mohou buď vstoupit do zaměstnání, 

nebo pokračovat ve studiu na univerzitě. 

Matriculation certificate examination je zkouška konaná na národní úrovni, kterou organizuje 

Výbor pro maturitní vysvědčení a vysvědčení o středním vzdělání Maltské univerzity. Zkouška se 
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skládá na konci dvouletého středoškolského vzdělávání ve všeobecně vzdělávací škole, vyšší 

střední škole a Maltské škole řemesel, přírodních věd a techniky. Obsahuje písemnou zkoušku 

určenou na základě předmětů, které ţák hodlá studovat, a vybranou ze souboru čtyř skupin 

předmětů. Ti, kdo úspěšně sloţí zkoušku, dostanou maturitní vysvědčení, které je nutné pro 

přijetí na univerzitu. 

Střední vzdělávání má v Norsku od roku 1976 jednotnou strukturu, která koordinuje všeobecné a 

odborné studium. Vzdělávání obvykle trvá tři roky a je rozděleno do tří stupňů: Vg1, Vg2 a Vg3 

a vede ke vstupu na univerzitu nebo vysokou školu. Tuto klasifikaci poskytuje deset 

programových oblastí: jazyky; přírodní vědy a matematika; společenské vědy a ekonomika; 

umění řemesla a design; hudba; tanec; divadlo; sport a tělesná výchova; média a komunikace; 

zemědělství, rybářství a lesnictví. 

Odborné vzdělávání vede hlavně k řemeslnickému neboli tovaryšskému certifikátu, obvykle po 

dvou letech ve škole a jednom roku profesní přípravy na pracovišti. Studium při zaměstnání je 

obvykle kombinováno s rokem produktivní práce, takţe učňovství trvá celkem jen dva roky. 

Ve středních školách jsou dávány a uvedeny na vysvědčení dva druhy známek. První jsou 

známky za celkový výkon, zaloţené na práci ţáků v průběhu školního roku, včetně praktické 

práce, práce ve třídě, domácích úkolů, testů, projektové a skupinové práce. Tyto známky jsou 

udíleny v kaţdém semestru, avšak na vysvědčení jsou uvedeny jen známky z konce školního 

roku. Pro známkování se pouţívá sedmibodová stupnice od 0 (nejhorší) do 6 (nejlepší). Druhé 

jsou známky udílené za zkoušky na konci školního roku. Většina písemných zkoušek je 

organizována okresními zkušebními výbory. Výsledky písemných testů jsou hodnoceny centrálně 

skupinou zkušených učitelů. Oddělená komise examinátorů funguje jako pojistka a zabývá se 

odvoláními. Jejich rozhodnutí je konečné. Zkoušky jsou písemné, ústní, kombinované nebo 

praktické. V programu všeobecného vzdělávání je povinná písemná práce v norštině. Kromě toho 

ţáci obvykle skládají alespoň dvě písemné zkoušky nejméně ze dvou dalších předmětů. 

V programech hudba, tanec a divadlo a sport a tělesná výchova je povinná písemná zkouška z 

hlavních předmětů studia. Ţáci mohou být zkoušeni také ze všeobecně vzdělávacích předmětů. 

Ve všech těchto vzdělávacích programech skládá určitý počet ţáků, vybraných losem, ústní 

zkoušky, při kterých zkouší příslušný učitel a známkuje externí hodnotitel. 
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V Portugalsku lze střední vzdělání získat v následujících kurzech: 

- přírodovědecko-humanitní kurzy: věda a technika; společenské a humanitní vědy; sociálně-

ekonomické vědy; jazyky a literatura, vizuální umění, 

- odborné kurzy: stavebnictví; elektrotechnika, a elektronika; informační technologie; design a 

vybavení; multimedia; administrativa; územní plánování a ţivotní prostředí; sport; sociální práce; 

marketing, 

- profesní kurzy. 

Ţáci jsou známkováni s pouţitím stupnice od 0 do 20, přičemţ k ukončení jakéhokoliv 

sekundárního kurzu je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů. Celostátní závěrečnou zkoušku skládají 

absolventi tříletých středních všeobecně vzdělávacích a odborných škol ve školách, které jsou 

oprávněny zkoušku organizovat. Ti, kdo úspěšně absolvují zkoušku, obdrţí vysvědčení o 

středoškolském vzdělání. Vysvědčení opravňuje drţitele ke vstupu na vysokou školu nebo do 

zaměstnání. Předměty, z nichţ se bude zkoušet, stanovuje Ministerstvo vědy, techniky a 

vysokého školství. 

Lyceum poskytuje v Rumunsku všeobecné, odborné a profesní vzdělávání ţákům ve věku od 14 

do 18/19 let. Od roku 2003/04 je vzdělávání rozděleno do dvou cyklů; první cyklus je určen 

ţákům ve věku od 14 do 16 let, druhý cyklus je pro ţáky od 16 do 18/19 let (celodenní nebo 

necelodenní studium). Absolventi lycea skládají maturitní zkoušku. Písemné a ústní testy vytváří 

ministerstvo školství a výzkumu odlišně pro jednotlivé obory studia. Testy zahrnují rumunský 

jazyk a literaturu, jazyky a literaturu jazykových menšin (u ţáků, kteří studovali v tomto jazyce), 

jeden odborný předmět, matematiku, jeden cizí jazyk a jeden volitelný předmět. V humanitním, 

teologickém, uměleckém nebo sportovním vzdělávání si mohou ţáci místo matematiky zvolit 

dějepis nebo zeměpis Rumunska. 

Gymnázia ve Slovinsku lze rozdělit do dvou skupin: 

- všeobecně vzdělávací gymnázia, která však mohou mít různá zaměření (sportovní, jazyková, 

klasická, katolická, mezinárodní, waldorfská), 

- odborná gymnázia: technická (strojírenská, elektrotechnická, počítačová, stavební, dřevařská, 

potravinářská, zemědělská) a ekonomická. 
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Po úspěšném absolvování 4. ročníku gymnázia ţáci skládají všeobecnou maturitní zkoušku, která 

je zadávána externě Státním střediskem pro zkoušky. Maturita se skládá z pěti vyučovacích 

předmětů, z nichţ tři jsou povinné pro všechny ţáky: slovinština/maďarština/italština; 

matematika; cizí jazyk. Zbývající dva se vybírají ze seznamu maturitních předmětů, který 

schvaluje rada expertů pro všeobecné vzdělávání na základě návrhu Státní komise pro 

všeobecnou maturitní zkoušku a se souhlasem vysokých škol. Zkoušky mohou být: písemné; 

písemné a ústní; písemné, ústní a praktické; jen praktické nebo mohou mít formu demonstrace. 

Úspěšné absolvování gymnázia a sloţení maturitní zkoušky umoţňuje studentům vstoupit do 

vysokoškolského vzdělávání. Střední technické a odborné vzdělávání je ukončováno profesní 

maturitou. Profesní maturita vede k udělení kvalifikace technika, která absolventům umoţňuje 

vstoupit na odbornou vyšší nebo vysokou školu, nebo do zaměstnání. 

Externí kvalifikace pouţívané ve středních školách a středních odborných školách Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska jsou spravovány těmito úřady (české překlady 

názvů jsou pouze orientační): 

- Úřad regulátora kvalifikací a zkoušek (Office of the Qualifications and Examinations Regulator 

– Ofqual) v Anglii; 

- Ministerstvo pro děti, vzdělávání, celoţivotní učení a dovednosti (Department for Children, 

Education, Lifelong Learning and Skills – DCELLS) ve Walesu; 

- Rada pro kurikulum, zkoušky a hodnocení v Severním Irsku (Northern Ireland Council for the 

Curriculum, Examinations and Assessment – CCEA). 

Hodnoticí orgány (nezávislé organizace uznávané výše uvedenými úřady) nabízejí řadu 

národních kvalifikací (national qualifications). Jsou to: 

- všeobecné osvědčení vzdělání – pokročilá úroveň (General Certificate of Education Advanced 

level examination – GCE A-levels), 

- všeobecné osvědčení vzdělání – pokročilá vedlejší úroveň (General Certificate of Education 

Advanced Subsidiary examination – GCE AS-level), 

- všeobecné osvědčení vzdělání – pokročilá úroveň v aplikovaných předmětech (GCE A-levels in 

applied subjects), 

- národní profesní kvalifikace (National Vocational Qualifications – NVQs). 
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Hodnoticí systémy pro A-levels ve všeobecných a aplikovaných předmětech a pro AS-levels se 

liší, vţdy však obsahují externí zadání a známkované hodnocení. Mohou také zahrnovat interně 

známkované a externě moderované hodnocení, hodnocení ústní a praktické zkoušky i písemné 

zkoušky. 

NVQ nejsou hodnoceny prostřednictvím zkoušek, nýbrţ vyţadují, aby kandidáti demonstrovali 

své kompetence při vykonávání speciálních úkolů. Kvalifikace získané na této úrovni mohou vést 

k přijetí do vysokoškolského vzdělávání, do další specializované profesní přípravy nebo do 

zaměstnání. V září 2008 byly zavedeny první z diplomů pro 14- 19leté ţáky v pěti oborech. Ve 

Walesu byl vytvořen Waleský bakalaureát (Welsh Baccalaureate). 

Ve Skotsku závisejí formy hodnocení na kvalifikaci, mohou však obsahovat jednu nebo více 

písemných, ústních a praktických zkoušek nebo průběţné hodnocení. Skotské profesní 

kvalifikace (Scottish Vocational Qualifications –SVQs) nejsou obvykle hodnoceny 

prostřednictvím zkoušek, nýbrţ vyţadují, aby kandidáti demonstrovali své kompetence při 

vykonávání speciálních úkolů. 

 

  



31 

 

Země, v nichž maturitní zkoušky pořádají jednotlivé školy 

 

Mezi tyto země patří Belgie – (Německy mluvící společenství, Německy mluvící společenství, 

Vlámské společenství), Island, Lichtenštejnsko, Rakousko a Řecko (Zpravodaj - Odborné 

vzdělávání v zahraničí, Národní ústav odborného vzdělávání, 2009, č. 12, s. 4-8). 

 

Belgie – Francouzské společenství 

 

Vzdělávání je rozděleno do tří dvouletých stupňů: pozorovacího, orientačního a rozhodovacího. 

Některé školy zahrnují do vzdělávání jen 2. a 3. stupeň. Osvědčení o vyšším sekundárním 

vzdělání (Certificat d'enseignement secondaire supérieur – CESS) je uděleno ţákům, kteří 

úspěšně absolvovali poslední dva ročníky šestiletého studia ve všeobecném, odborném a 

uměleckém středním vzdělávání nebo sedmiletého profesního středního vzdělávání. CESS je 

předloţeno schvalovací komisi (Commission d’homologation), která ověří, zda studia byla 

ukončena v souladu s právními předpisy a podle stanovených a schválených kurikul. Většina škol 

pořádá závěrečné interní zkoušky z hlavních vyučovacích předmětů, které určuje škola. 

Osvědčení uvádí obor studia i zaměření uvnitř oboru. Představuje minimální kvalifikaci pro vstup 

do vysokoškolského vzdělávání. 

Sekundární vzdělávání je rozděleno do tří stupňů: pozorovacího, orientačního a rozhodovacího. V 

profesním vzdělávání můţe být dodatečný 13. ročník. 2. a 3. stupeň poskytuje všeobecné, 

odborné a profesní vzdělávání, které se dělí do dvou hlavních směrů: 

- veškeré všeobecné a zčásti odborné vzdělávání: připravuje především pro studium na VŠ, ale 

umoţňuje i vstup na trh práce, 

-převáţná část odborného a veškeré profesní vzdělávání: připravuje především pro vstup na trh 

práce, ale umoţňuje i pokračování ve studiu na vysoké škole. 

Závěrečné vysvědčení posledního stupně sekundárního vzdělávání je udíleno na konci  

6. ročníku všeobecného či odborného vzdělávání a na konci 7. ročníku profesního vzdělávání na 

základě rozhodnutí třídní rady, nebo, skládají-li ţáci pro získání tohoto vysvědčení zkoušku, 

externí zkušební komisí jmenovanou ministerstvem. 
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Belgie – Vlámské společenství 

Sekundární vzdělávání se dělí do tří stupňů, z nichţ kaţdý má dva ročníky. 1. stupeň je společný 

pro všechny ţáky. 2. a 3. stupeň poskytuje čtyři druhy vzdělávání, které se dále dělí na studijní 

oblasti a směry: 

- všeobecné sekundární vzdělávání, 

- odborné sekundární vzdělávání, 

- umělecké sekundární vzdělávání, 

- profesní vzdělávání. 

Ve 3. ročníku všeobecného sekundárního vzdělávání a uměleckého sekundárního vzdělávání, 

který je přípravou na VŠ, můţe být uděleno osvědčení o pravidelné docházce. Osvědčení není 

povinné pro přijetí do terciárního vzdělávání. 

Na Islandu se kurikulum středních škol řídí Národní kurikulární linií, kterou vydává ministerstvo 

školství. Směrnice definuje úkoly jednotlivých předmětů a oborů studia a popisuje celkovou 

strukturu a obsah jednotlivých vyučovacích předmětů a oborů. Existují čtyři druhy studia: 

všeobecně vzdělávací, odborné, umělecké a krátké všeobecně vzdělávací. Vzdělávací programy 

se skládají z povinných předmětů, volitelných předmětů a volného výběru. Zákon o středních 

školách stanovuje, ţe si jednotlivé školy mají samy navrhnout své vlastní školní pracovní linie. 

Všechny kurzy vedoucí k maturitní zkoušce obsahují islandštinu, cizí jazyky, společenské vědy, 

přírodní vědy, matematiku, zdravovědu a tělesnou výchovu. Odborné studium obsahuje 

všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty a odbornou praxi. Většina škol funguje podle 

kreditního systému. Ţákům je přidělen určitý počet kreditů za kaţdý absolvovaný program. Tento 

systém umoţňuje jistou flexibilitu v čase stráveném v jednotlivých programech. 

V Lichtenštejnsku se střední vzdělání dosahuje na dvou typech škol – vyšší stupeň gymnázia a 

střední profesní škola. Na konci vyššího stupně gymnázia ţáci skládají maturitní zkoušku. 

Úspěšní absolventi obdrţí maturitní vysvědčení, které je opravňuje ke vstupu na vysoké školy ve 

Švýcarsku, v Rakousku a v některých spolkových zemích v Německu bez přijímací zkoušky. 

Kritériem pro připuštění k maturitní zkoušce na gymnáziu je úspěšné absolvování 6. a 7. ročníku 

a pozitivní hodnocení dvou písemných ročníkových prací. Témata těchto prací jsou uvedena na 

maturitním vysvědčení. Písemná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek z těchto pěti 
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předmětů: němčina, angličtina, francouzština, matematika a profilový předmět. Je-li profilovým 

předmětem hudba nebo výtvarný design, koná se místo písemné zkoušky zkouška praktická. 

Ústní část maturitní zkoušky se skládá ze čtyř zkoušek: 

- jednoho základního předmětu z humanitních věd (němčina, filozofie, náboţenství a kultura, 

etika nebo historie a latina),  

- z jednoho základního předmětu z přírodních nebo společenských věd (matematika, biologie, 

fyzika, chemie, geografie nebo ekonomie/právo), 

- z cizího jazyka (angličtina, francouzština, italština nebo španělština),  

- z profilového volitelného předmětu – z jiného, neţ z kterého uţ byl ţák zkoušen. 

Závěrečná zkouška skládaná ve střední profesní škole (Berufsmittelschule) je osvědčována 

vysvědčením o profesní maturitě. Drţitelé tohoto vysvědčení jsou oprávněni ke studiu na všech 

vysokých školách v Lichtenštejnsku, na základě bilaterálních dohod téţ v Rakousku a na 

univerzitách aplikovaných věd ve Švýcarsku bez skládání přijímací zkoušky. 

Ve střední profesní škole se skládají písemné a ústní zkoušky z němčiny a komunikace, z 

angličtiny, matematiky a ze základních předmětů. Kladem je další nepovinné hodnocení z 

historie a politiky, práva a ekonomie i ročníková projektová písemná práce. 

 V Rakousku lze střední vzdělání dosáhnout na všeobecně vzdělávací vyšší škole, odborné vyšší 

škole, vzdělávacím zařízení pro učitele mateřských škol, vzdělávacím zařízení pro vychovatele. 

Všeobecně vzdělávací vyšší škola se ukončuje maturitní zkouškou (Reifeprϋfung), hovorově 

nazývanou Matura. Maturitní zkouška potvrzuje zralost pro vstup na vysokou školu. 

Maturitní zkoušku mohou skládat všichni ţáci, kteří úspěšně ukončili poslední ročník nebo mají 

jen jednu nedostatečnou známku z povinného předmětu. Kandidáti mohou volit mezi třemi 

moţnostmi:  

- předběţná zkouška ve formě písemné práce z odborné oblasti sníţí počet hlavních zkoušek na 

tři písemné a tří ústní, z nichţ jedna se musí vztahovat k předmětu písemné práce, 

- tři písemné a čtyři ústní zkoušky, z nichţ jedna ústní je na specifické téma, 

- čtyři písemné a tři ústní zkoušky, z nichţ jedna ústní je na specifické téma. 
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Existují tři varianty zkoušek na specifické téma: interdisciplinární, specializovaná nebo 

doplňující. V prvním případě se otázka skládá ze dvou zkušebních okruhů, v druhém případě se 

otázka vztahuje ke specializovanému povinně volitelnému předmětu, ve třetím případě je zvolen 

další povinný nebo volitelný předmět kromě povinného předmětu. 

Absolventi vzdělávacího zařízení pro učitele mateřských škol a vzdělávacího zařízení pro 

vychovatele skládají maturitní a diplomovou zkoušku (Reife- und Diplomprüfung). Po jejím 

úspěšném sloţení mohou pokračovat v terciárním vzdělávání. Také odborná vyšší škola se 

ukončuje maturitní a diplomovou zkouškou (Reife- und Diplomprüfung). 

Reife- und Diplomprüfung je veřejná státem uznávaná zkouška, kterou ţáci skládají před 

zkušební komisí, jíţ předsedá představitel vedení školy. Zkouška zahrnuje projektovou 

práci/projektově zaměřené formy práce, písemné a ústní zkoušky ze všeobecného vzdělání a 

odborné teorie. Zadání maturitní a diplomové zkoušky stanovují učitelé jednotlivých předmětů po 

schválení regionálním školským úřadem nebo zemskou školní radou. Vysvědčení o zkoušce 

poskytuje přístup do terciárního vzdělávání a profesní kvalifikaci. 

V Řecku poskytují střední vzdělání střední všeobecně vzdělávací škola a střední odborná škola. 

Ţáci těchto škol jsou hodnoceni učiteli na základě kaţdodenní práce ve třídě a výsledků 

dosaţených v testech a v závěrečných zkouškách na konci roku. K postupu do dalšího ročníku 

musí dosáhnout minimálně průměrné známky 9,5 z moţných 20. Stejný průměr je vyţadován u 

závěrečných zkoušek na konci 3. ročníku pro získání závěrečného vysvědčení. Kromě 

závěrečného vysvědčení je pro vstup na vysokou školu nutné téţ zvláštní osvědčení udílené jen 

těm ţákům, kteří dosáhnou potřebného skóre známek ze šesti všeobecně vzdělávacích a 

profilových předmětů, ze kterých jsou zkoušeni na celostátní úrovni. Do skóre známek pro 

osvědčení se započítávají školní známky ze závěrečného ročníku (školní hodnocení) a známky ze 

šesti předmětů získané u státních zkoušek. 
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Země, v nichž se maturitní zkoušky konají jen ve všeobecně 

vzdělávacích školách 

 

Do této skupiny patří Bulharsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Litva, Německo a Nizozemsko 

(Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, Národní ústav odborného vzdělávání, 2010, č. 1, s. 

7-12). 

Po úspěšném zakončení 12. ročníku ţáci v Bulharsku skládají maturitní zkoušku ze dvou 

předmětů. Prvním předmětem je bulharský jazyk a literatura, předmět druhé zkoušky si vybírají 

ţáci. Pokud si přejí, mohou skládat i třetí maturitní zkoušku z povinného nebo volitelného 

předmětu v rámci školního kurikula. Státní maturitní zkouška z bulharského jazyka a literatury je 

pořádána ve dvou rovnocenných verzích podle sylabů předmětu a zkušebních sylabů vytvořených 

na základě studia obsahu vzdělávání. Ţáci si vyberou jednu z verzí. Sylaby jsou přijaty výnosem 

ministra školství a vědy. Státní maturitní zkoušky jsou ústní, písemné nebo praktické v závislosti 

na zkoušeném předmětu. 

V Estonsku se studium na gymnáziu ukončuje pěti závěrečnými zkouškami. Tři z nich musí být 

externí státní zkoušky: povinná z mateřského jazyka a další dvě z předmětů, které si ţáci vybírají 

ze seznamu. Dvě zbývající volitelné zkoušky mohou být interní. Ţáci, kteří úspěšně sloţí 

zkoušky, dostanou závěrečné vysvědčení a vysvědčení o státní zkoušce. Absolventi středních 

odborných škol dostávají po absolvování také závěrečné vysvědčení a vysvědčení o státní 

zkoušce. 

Ve Finsku ţáci, kteří absolvují střední všeobecně vzdělávací školu, obdrţí závěrečné vysvědčení 

zaloţené na výsledcích během studia. Kromě toho skládají státní maturitní zkoušku, jejíţ 

výsledek je doloţen vysvědčením o maturitní zkoušce. Ţák můţe zkoušku sloţit buď postupně 

během maximálně tří po sobě jdoucích zkouškových období, nebo najednou. Součástí maturitní 

zkoušky jsou minimálně čtyři dílčí zkoušky. Zkouška z mateřského jazyka (finština / švédština) 

je povinná, další tři povinné zkoušky si uchazeč vybírá ze čtyř moţností: druhý jazyk země 

(švédština / finština); cizí jazyk; matematika; všeobecný přehled (humanitní a přírodní vědy). 
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Kromě povinných zkoušek mohou uchazeči vykonat jednu nebo několik zkoušek nepovinných. 

Při maturitní zkoušce se pouţívá odlišný systém hodnocení. Výsledky zkoušky předběţně 

přezkoumá a posoudí učitel příslušného předmětu z dané školy a konečné hodnocení provede 

Státní komise pro maturitní zkoušku. 

V Irsku existuje ve středních školách tzv. seniorský cyklus, který trvá dva nebo tři roky podle 

toho, zda ţáci absolvují volitelný přechodný ročník. V průběhu přechodného ročníku, který 

nabízí 72 % škol, je poskytováno kurikulum navrţené školou. V přechodném ročníku je kladen 

důraz na osobní a společenský rozvoj a na podporování všeobecných, odborných a akademických 

dovedností. Mnohé školy nabízejí programy pracovní praxe jako součást přechodného ročníku. V 

průběhu posledních dvou ročníků škol druhé úrovně ţáci absolvují program směřující k 

závěrečnému vysvědčení. Učitelé zadávají ţákům testy v průběhu roku a ţáci postupují 

automaticky do dalšího ročníku, pokud nedojde k výjimečným okolnostem. Externí zkoušky jsou 

skládány na konci seniorského cyklu a ţáci obdrţí závěrečné vysvědčení. Státní komise pro 

zkoušky odpovídá za vytváření, hodnocení, akreditaci a certifikaci zkoušek druhé úrovně v Irsku: 

juniorského vysvědčení a závěrečného vysvědčení. Státní komise pro zkoušky je neministerský 

veřejný orgán pod záštitou Ministerstva školství a vědy. 

Hodnocení pro závěrečné vysvědčení je zaloţeno na písemných, popřípadě téţ ústních, 

poslechových a praktických zkouškách. Závěrečné vysvědčení vyuţívají zaměstnavatelé při 

výběru zaměstnanců a na jeho základě jsou přidělována studijní místa v terciárním vzdělávání. Po 

absolvování seniorského cyklu ţáci skládají zkoušky buď pro závěrečné vysvědčení, pro 

závěrečné vysvědčení profesního programu nebo pro závěrečné vysvědčení aplikovaného 

programu.  

V Litvě musí všichni ţáci na konci středního všeobecného vzdělávání skládat závěrečnou 

zkoušku stanovenou externím Národním zkušebním střediskem. To hodnotí celkový výkon ve 

dvouletém studiu. Ţáci skládají tři zkoušky - povinnou z mateřského jazyka a dvě zkoušky 

volitelné. Zkušební úkoly a hodnoticí kritéria připravuje Národní zkušební středisko. Státní 

maturitní zkoušky obsahují úkoly připravené na základě národního programu poţadavků na státní 

maturitní zkoušky. Vysvědčení udělené po úspěšném sloţení zkoušky umoţňuje ţákům přístup 

do postsekundárního a vysokoškolského vzdělávání. 
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V Německu se střední vzdělání poskytuje v těchto typech škol: vyšší stupeň gymnázia, profesní 

gymnázium, odborné gymnázium, profesní odborná škola, profesní střední škola. Vyšší stupeň 

gymnázia (gymnasiale Oberstufe) se ukončuje maturitní zkouškou (Abiturprüfung). Otázky jsou 

buď stanoveny jednotně ministerstvem školství a kultury dané spolkové země, nebo je navrhují 

učitelé jednotlivých škol a schvaluje je školský úřad.  

Maturitní zkouška obsahuje čtyři nebo pět zkušebních vyučovacích předmětů, mezi nimiţ musí 

být alespoň dva předměty na úrovni zvýšených akademických standardů a dva z těchto tří 

předmětů: němčina, cizí jazyk a matematika. Kromě toho musí být do zkoušky začleněny 

všechny tři předmětové oblasti (jazyky, literatura a umění; společenské vědy; matematika, 

přírodní vědy a technika). Ústní maturitní zkouška je skládána z předmětu, který nebyl zkoušen 

písemnou formou. Zpravidla jsou písemné a pokud moţno i ústní zkoušky skládány ze tří 

předmětů, přičemţ čtvrtý předmět je zkoušen pouze ústně. 

Po úspěšném sloţení maturitní zkoušky je vydáno vysvědčení o všeobecné způsobilosti  

k vysokoškolskému studiu (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife), které také zahrnuje 

akademický výkon v kvalifikační fázi. Srovnatelnost postupů a poţadavků maturitní zkoušky je 

pro všechny země garantována jednotnými zkušebními poţadavky pro maturitní zkoušku. 

Koncem roku 2006 schválila stálá konference ministrů kultu jednotné zkušební poţadavky pro 

maturitní zkoušku ze 41 vyučovacích předmětů, které byly částečně revidovány na základě 

výsledků mezinárodního srovnávání školních výkonů a zpráv expertů. 

Vzdělávání poskytující dvojí kvalifikaci nabízí například odborné gymnázium nebo profesní 

gymnázium. Úspěšní absolventi také získají vysvědčení o všeobecné způsobilosti  

k vysokoškolskému studiu. Tříleté nebo čtyřleté studium je ukončováno dvěma oddělenými 

zkouškami: všeobecnou a odbornou. V některých spolkových zemích mohou absolventi získat téţ 

odborné certifikáty, např. jako fyzikálně-technický asistent, obchodní asistent nebo vychovatel. 

Kromě toho existuje i profesní studium, v němţ je moţné získat profesní kvalifikaci a vysvědčení 

o způsobilosti ke studiu v odborných vysokých školách. 

Závěrečná zkouška v předprofesním sekundárním vzdělávání v Nizozemsku má dvě části: školní 

zkoušku a státní zkoušku. To, co má být zkoušeno v kaţdé z nich, je specifikováno ve zkušebním 

sylabu, který schvaluje ministerstvo školství, kultury a vědy. Sylabus také určuje počet testů, z 
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nichţ se skládá státní zkouška, a jejich délku. Školy odpovídají za stanovení školní zkoušky. 

Školy musí kaţdoročně předkládat své vlastní školní zkušební sylaby inspektorátu tak, aby 

ukázaly, kdy jsou testovány jaké prvky sylabu, jak jsou vypočítávány známky, včetně váhy 

přidělované jednotlivým testům a moţnostem opakování testů v případě neúspěchu. Školní 

zkouška se skládá ze dvou nebo více testů z jednoho předmětu. Testy mohou být ústní, praktické 

nebo písemné. Existují také praktická zadání, která nejsou známkována, pouze je potvrzeno, ţe je 

ţák správně splnil. Školní zkouška musí být dokončena a její výsledky předloţeny inspektorátu 

dříve, neţ jsou zahájeny státní zkoušky. Státní zkouška se skládá z testů s otevřenými otázkami a 

s otázkami s výběrem z více odpovědí a někdy i z praktických sloţek. Některé předměty se 

zkouší jen ve škole (tělesná výchova, sociální studie a výtvarná výchova). Závěrečné vysvědčení 

dostane jen ţák, který sloţil zkoušky v určitém počtu předmětů. U předmětů, z nichţ se skládá 

jen školní zkouška, je (zaokrouhlená) získaná známka známkou konečnou. Úspěšní absolventi 

dostanou vysvědčení a výkaz uvádějící známky ze školní zkoušky, ze státní zkoušky, konečné 

známky z kaţdého předmětu a výsledek závěrečné zkoušky. 
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Zpráva NKÚ 

(Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, 2012) 

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil ve své tiskové zprávě závěry kontroly hospodaření  

s peněţními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládanými na přípravu  

a realizaci státní maturitní zkoušky. Z kontrolní zprávy vyplynulo, ţe maturita stála  

o 90 milionů více, neţ byl původní předpoklad. V srpnu 2010 byly odhadované náklady spojené 

se státní maturitou 209,8 milionu Kč, skutečné náklady státní maturity v roce 2011 budou  

cca 300 milionů, upozornil NKÚ s tím, ţe na přípravu státní maturity vynaloţilo ministerstvo  

916,7 milionu Kč. Z toho 276,4 milionu bylo z peněz Evropské unie. 

NKÚ prověřoval vyuţití peněz při zajištění průběhu státní maturity, ale i prostředky na její 

přípravu. Kontrola se vztahovala na ministerstvo školství, Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání. Podléhalo jí období od 1. ledna 2005  

do 30. června 2011. 

Zpráva NKÚ dále konstatuje, ţe systém, který zabezpečuje chod maturitní zkoušky, stát pořídil 

na čtyři školní roky. Zajištění maturit je zabezpečeno jen do školního roku 2013/2014, 

zabezpečení pro další roky si vyţádá další náklady. Centrum je také povinno po školním roce 

2013/2014 uhradit náklady na odinstalování počítačových programů a vymazání dat ze 

zapůjčených počítačů, které má vrátit. 

Celostátní zkouška podle kontrolní zprávy nesplnila dva základní cíle: být vstupenkou na 

vysokou školu a srovnat výsledky středních škol napříč republikou.  

Na zprávu NKÚ reagoval v rozhovoru pro Lidové noviny ředitel Cermatu ing. Zelený (Na 

odměny učitelů šlo 48 milionů, LN. 27.3.2012). Odmítl uveřejněná čísla a konstatoval, ţe 

náklady na loňský ročník maturity odhaduje na 193 milionů korun, s tím, ţe 48 milionů šlo na 

odměny učitelům. O nesplnění strategického cíle – ţe se maturita nestala vstupenkou na vysokou 

školu – se ředitel ing. Zelený vyjádřil tak, ţe takový poţadavek ze strany NKÚ je výrazem 

neskonalé naivity a neznalosti. Ţádný zákon vysokým školám nemůţe nařídit, jak si mají zařídit 

přijímací zkoušky, vysoké školy jsou v tomto zcela samostatné. Zájem o maturitu ze strany 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zakladni-informace-o-evropske-unii/6741922?rtype=V&rmain=7813483&ritem=6741922&rclanek=13058160&rslovo=484314&showdirect=1
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vysokých škol se ale zvyšuje, např. Karlova Univerzita v letošním roce vyzkouší na 

simulovaných datech, co by přijímání studentů na základě výsledků maturit znamenalo. 

K problematice odinstalování softwaru a výmazu dat ze zapůjčeného hardware ing. Zelený sdělil, 

ţe software je v majetku Cermat a jeho odinstalace závisí na tom, jakým způsobem se po příští 

léta provozu naloţí s hardware, který není v majetku Cermat. Ideální by bylo, kdyby školy mohly 

hardware pouţívat i v dalších letech. Řešením by byl odkup zařízení za symbolickou cenu po 

účetním odpisu hardware. 
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Změny maturitní zkoušky pro rok 2012 

(volně podle www.novamaturita.cz ) 

 

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 26. září 2011 pod číslem 273/2011  novela „maturitní“ vyhlášky  

č. 177/2009 Sb., která řeší změny maturitní zkoušky pro rok 2012. Některé problémové okruhy, 

které měly být řešeny v předkládané diplomové práci, jsou touto vyhláškou dotčeny, změněny, 

upraveny.  

Pro rok 2012 zůstává nezměněn maturitní model z roku 2011. Tzv. náběhový model maturitní 

zkoušky se dvěma povinnými zkouškami zůstává v platnosti. Tři povinné zkoušky (a z nich jedna 

povinná zkouška z cizího jazyka) ve společné části maturitní zkoušky jsou tedy tímto odloţeny aţ 

na rok 2013.  

Mění se pořadí zkoušek a termíny jejich konání. Nejdříve proběhnou písemné zkoušky 

(didaktické testy a písemné práce) společné části maturitní zkoušky (v období 2.– 15. května). 

Následuje konání ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek (necelé 4 týdny  

od 16. května do 10. června). V podzimním zkušebním období nejprve proběhnou písemné 

zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části (v období 1.– 10. září), následovat 

bude období pro konání profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky  

(11.–20. září). Vzhledem k úpravě pořadí zkoušek bude upraven i způsob a termíny vydávání 

výstupních dokumentů pro ţáky. Maturitní vysvědčení bude v jarním zkušebním období 

jednotlivým školám generováno a uvolněno bezprostředně po ukončení maturit v příslušné škole.  

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky budou v jarním zkušebním období 

generovány a zpřístupněny školám hromadně pro všechny maturanty do 15. června. 

Nově se zavádí tzv. výpis výsledků didaktických testů, který bude generován a školám uvolněn 

po ukončení písemných zkoušek společné části, tj. v jarním zkušebním období 15. května; 

dokument ţák obdrţí od školy následující pracovní den; dokument můţe slouţit ţákům jako 

podklad pro přijímací řízení na vysoké školy. 

Změna pravidel se týká i konání opravných zkoušek. Opravnou zkoušku koná ţák pouze z té 

dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně (neopakuje tedy celou komplexní zkoušku) – viz § 23 

odst. 4; toto platí i pro části profilových zkoušek v případě, kdy se profilová zkouška skládá  
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z více částí konaných různou formou. V případě neúspěchu ţáka u komplexních zkoušek jiţ 

nebude nutné, aby ţák opakoval všechny dílčí zkoušky, ale pouze tu, ve které neuspěl. Logickým 

důsledkem toho, ţe úspěšně vykonané dílčí zkoušky budou ţákovi započítány či uznány, je, ţe 

ţák můţe konat v časovém pořadí druhou či třetí dílčí zkoušku z téhoţ předmětu, i kdyţ  

u předchozí dílčí zkoušky neuspěl. Tato změna se týká nejen ţáků posledních ročníků (tedy 

budoucích maturantů), ale i těch, kteří budou v jarním zkušebním období roku 2012 konat 

opravné zkoušky (tj. maturantů ve školním roce 2010/2011). Uvedené pravidlo však neplatí, 

pokud si ţák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtíţnosti.  

Další změna systému se týká hodnocení písemných prací. Písemné práce společné části budou 

hodnoceny hodnotiteli z jiných škol, neţ je kmenová škola ţáka. Ministerstvo k této změně 

přistoupilo v zájmu posílení nezávislosti hodnocení písemných prací, a to za situace, kdy hodlá 

zachovat princip hodnocení písemné práce jedním hodnotitelem. Druhým efektem této změny by 

pak mělo být sníţení administrativní zátěţe škol, spojené zejména se zajištěním hodnotitelů, 

jejich „zasmluvněním“ a odměňováním (viz dále v textu o probíhající novelizaci školského 

zákona). Změna se v ţádném případě netýká hodnotitelů ústní zkoušky.  

Novela „maturitní“ vyhlášky stanovuje změny v odpovědnosti za hodnocení písemných prací  

i nový postup následovně:  

a) písemné práce ţáků jsou po ukončení zkoušky digitalizovány a elektronicky odeslány 

komisařem do Centra;  

b) Centrum přidělí jednotlivé písemné práce hodnotitelům k ohodnocení a písemné práce jim 

předá (v digitální i listinné podobě);  

c) hodnotitelé provedou hodnocení přidělených písemných prací a výsledky zaznamenají přes 

webrozhranní systému CERTIS;  

d) školy obdrţí výsledek hodnocení písemných prací kaţdého ze svých ţáků prostřednictvím IS 

CERTIS. 

Vzhledem k tomu, ţe MŠMT ČR rozhodlo o zveřejňování testů po ukončení zkoušek, pouţité 

testové sešity se po ukončení zkoušek nevrací do Centra. Zpětná distribuce se týká jen 

bezpečnostních schránek. 
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Orgány zajišťující maturitní zkoušku 

 

Zajištění maturitní zkoušky je dáno zněním zákona č. 561/2004 Sb. (zkráceně školský zákon),  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů (zejména zákon 472/2011 Sb.). 

Pro konání maturitní zkoušky jsou jmenovány tyto orgány: 

předseda zkušební komise, místopředseda zkušební komise, člen zkušební komise, komisař, 

hodnotitel, zadavatel, ředitel školy, Centrum. 

V § 80 školského zákona se vymezují činnosti dalších orgánů, zajišťujících maturitní zkoušku. 

 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) zřizuje Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) jako státní příspěvkovou organizaci 

podle zákona o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích  

a podle § 169, 

 ministerstvo jmenuje komisaře a hodnotitele písemných prací a odměňuje je, 

 Krajský úřad jmenuje na návrh ředitele školy předsedy zkušebních maturitních komisí. 

 

 Ředitel školy zejména 

a) odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole, 

b) jmenuje zadavatele a hodnotitele pro společnou část maturitní zkoušky, 

c) jmenuje ostatní členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy a  

d) navrhuje pedagogické pracovníky, kteří by měli vykonat odbornou přípravu pro výkon funkce 

zadavatele, komisaře nebo hodnotitele podle odstavce 3 písm. e). 

 Členem zkušební maturitní komise je v případě dílčí zkoušky společné části konané 

ústní formou také hodnotitel, 

 Členem zkušební maturitní komise můţe být jmenován rovněţ odborník z praxe, 

z vysoké nebo vyšší odborné školy, 

 Komisař zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole,  

s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou,  
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 Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky v učebně, 

s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Zadavatel zadává zkoušky společné 

části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. Zadavatel je 

oprávněn vyloučit ţáka ze zkoušky, a to v případě, ţe ţák váţně nebo opakovaně porušil 

pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem váţně narušil průběh zkoušek; 

o vyloučení ţáka ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně. Důvody vyloučení ţáka 

zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní zkoušce. 

• Hodnotitel hodnotí dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou 

písemné práce. Hodnotitelem můţe být jmenován pedagogický pracovník, který  

a) vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 2 roky, 

b) má odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti učitele střední školy, která umoţňuje 

vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky, 

c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele. 

Dalším zákonným předpisem, který se týká maturitních zkoušek je vyhláška MŠMT ČR  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů (zejména novelizace 273/2011 Sb.). 

V §35 vyhlášky se uvádí: 

(1) Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, 

místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře. 

(2) Dalšími členy jsou 

a) zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu, 

b) přísedící, 

c) vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny Umění a uţité umění  

a v konzervatoři s kódovým označením kategorie dosaţeného vzdělání M, 

d) hodnotitel. 
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§37 vyhlášky vymezuje náplň Centra: 

Centrum 

a) sestavuje průběţné a celkové výsledky hodnocení ţáků ve společné části maturitní zkoušky, 

b) zpracovává závěrečnou zprávu pro ministerstvo o celkových výsledcích společné části 

maturitní zkoušky, 

c) stanovuje místo působiště pro výkon funkce komisaře. 

 

§38 vyhlášky vymezuje úkoly ředitele školy: 

Ředitel školy 

a) navrhuje Centru počet pedagogických pracovníků pro výkon funkce komisaře, který odpovídá 

počtu zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška, 

b) navrhuje Centru počet zadavatelů a hodnotitelů, který bude odpovídat počtu zadavatelů  

a hodnotitelů pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole, a v případě zadavatele a hodnotitele 

ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky určuje místo působiště pro výkon jeho funkce, 

c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodrţena bezpečnostní opatření podle §80b 

školského zákona, 

d) zabezpečuje zkušební dokumentaci proti neoprávněné manipulaci, 

e) zajišťuje seznámení ţáků s podmínkami průběhu maturitní zkoušky, a to nejpozději jeden 

pracovní den před jejím zahájením. 

 

O úloze komisaře hovoří §39 vyhlášky: 

Komisař 

(1) Komisař zabezpečuje řádný průběh konání didaktických testů a písemných prací v daném 

zkušebním místě tím, ţe 
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a) řídí a kontroluje činnost zadavatelů v učebnách v průběhu zkoušky, 

b) dohlíţí na dodrţení bezpečnostních opatření podle §80b školského zákona týkajících se 

zkušební dokumentace a materiálů uvedených v §11 odst. 2 do jejich předání řediteli školy. 

(2) Komisař se před zahájením své činnosti prokáţe řediteli školy jmenováním k výkonu své 

funkce. 

 

§40 vyhlášky určuje povinnosti Zadavatele: 

Zadavatel 

a) přebírá od ředitele zkušební dokumentaci pro učebnu v bezpečnostním balení, přitom dbá na 

dodrţení bezpečnostních opatření podle §80b školského zákona, 

b) provádí kontrolu přítomnosti ţáků v učebně podle prezenční listiny a dokladu totoţnosti a vede 

evidenci přítomnosti ţáků v učebně v průběhu zkoušky, 

c) informuje ţáky o podmínkách a průběhu maturitní zkoušky, 

d) provádí kontrolu přítomnosti asistentů a tlumočníků, 

e) kontroluje, zda ţáci mají pouze povolené pomůcky, 

f) má k dispozici nejméně jednu sadu povolených pomůcek pro zapůjčení ţákům s výjimkou 

individuálních kompenzačních pomůcek ţáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 

maturitní zkoušky uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

 

§41 vyhlášky hovoří o úkolech Hodnotitele: 

Hodnotitel 

Hodnotitel ústní zkoušky zpravidla vykonává svou funkci ve škole, jejímţ je pedagogickým 

pracovníkem. V případě, ţe ve škole, kde se ústní zkoušky budou konat, není dostatečný počet 

pedagogických pracovníků, kteří by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný 
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zkušební předmět, můţe ředitel školy jmenovat do funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 

odst. 3. Písemné práce hodnotitel hodnotí prostřednictvím informačního systému Centra.“. 

 

Předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele, osvědčení a termíny 

jmenování jsou řešeny v §42 vyhlášky: 

(1) Komisařem můţe být jmenován pedagogický pracovník, který 

a) vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let ve střední nebo vyšší odborné škole, 

b) nebyl v uplynulých 2 letech před konáním maturitních zkoušek v základním pracovněprávním 

vztahu ani jiném obdobném vztahu ke škole, v níţ bude funkci vykonávat; před vydáním 

osvědčení předloţí Centru čestné prohlášení o této skutečnosti, 

c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, 

d) při změně podmínek výkonu funkce komisaře absolvuje aktualizační odbornou přípravu  

k výkonu své funkce.  

 

(2) Zadavatelem můţe být jmenován pedagogický pracovník, který 

a) nemá odbornou kvalifikaci v příslušném oboru a v daném školním roce nevyučuje předmět, 

který zadává,  

b) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele,  

c) při změně podmínek výkonu funkce zadavatele absolvuje aktualizační odbornou přípravu  

k výkonu své funkce.  

 

(3) Hodnotitelem můţe být jmenován pedagogický pracovník, který 

a) splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy), které umoţňují vyučovat předmět, 

který je obsahem zkoušky,  

b) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele,   
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c) při změně podmínek výkonu funkce hodnotitele absolvuje aktualizační odbornou přípravu  

k výkonu své funkce.  

 

O tom, kdo vydává osvědčení o způsobilosti hovoří §43 vyhlášky: 

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, zadavatele a hodnotitele podle školského 

zákona se vydává v písemné formě a obsahuje 

a) název, adresu sídla, identifikační číslo Centra a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby 

oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její podpis, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum a místo narození osoby, která bude vykonávat 

funkci komisaře, zadavatele a hodnotitele, 

c) název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a 

místo vydání a dobu platnosti osvědčení; v případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název 

zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět. 

 

§44 řeší jmenování: 

(1) Komisaře jmenuje Centrum pro danou školu, a to pro jarní zkušební období do 28. února  

a pro podzimní zkušební období do 30. června. 

(2) Zadavatele a hodnotitele ústní zkoušky společné části jmenuje ředitel školy pro jarní  

a podzimní zkušební období.  
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Výběr škol pro dotazování a skupinové diskuse 

 

Klíčovou otázkou výzkumu byl výběr zkoumaných jednotek. Výběr bylo třeba rozčlenit do tří 

etap: tzv. maturitní generálka, náběhová fáze maturitní zkoušky v roce 2011 a období po 

náběhové fázi (a současně před maturitou v roce 2012). 

V první etapě, maturitní generálce v říjnu 2010, jsme se účastnili generálky jako tzv. nezaujatí 

pozorovatelé na jedné střední průmyslové škole ve Středočeském kraji. Seznámili jsme se 

s činnostmi, které bude při „ostré maturitě“ zajišťovat maturitní komisař. Seznámili jsme se také 

se způsobem převodu záznamových archů do elektronické podoby a shlédli jsme jejich odesílání 

(i „neodeslání“) prostřednictvím informačního systému Centra.  

Ve druhé etapě - náběhové fázi maturitní zkoušky v roce 2011 – jsme byli přítomni jako 

nezúčastnění pozorovatelé (díky laskavosti jednoho ředitele školy a jednoho maturitního 

komisaře) průběhu maturitní zkoušky na jedné praţské střední škole. Doplnili jsme si dosavadní 

představy o řídících činnostech ředitele, komisaře i zadavatelů maturitních testů. 

Třetí fáze (po prvním běhu jarní maturity a před druhým během jarní maturity v roce 2012) byla 

fází sběru dat formou dotazníků, a to zvlášť dotazníku pro ředitele školy a zvlášť pro maturitního 

komisaře. 

Výběr škol byl v této třetí fázi výzkumu také rozčleněn na několik podetap. Některé školy byly 

v reţimu „někoho tam znám“, jiné školy byly v reţimu „někdo tam někoho zná“. Ostatní školy 

byly v reţimu „veřejně přístupná databáze škol“. Pro všechny školy ale platilo, ţe byly ze 

Středočeského kraje nebo z Prahy.  

 

Dotazování metodou dotazníku 

 

V roce 2011 proběhla náběhová fáze společné části maturitní zkoušky. Její řídící proces byl 

podroben zkoumání a to formou klasického dotazníku a následně formou skupinových diskusí, 

kdy v obou formách zkoumání byli osloveni ti, kteří jsou v zákoně č. 561/2004 Sb.,  
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o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve 

vyhlášce č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní 

zkouškou vyjmenováni jako orgány zajišťující maturitní zkoušku. Z těchto orgánů byli osloveni 

ředitelé škol a maturitní komisaři. 

Tvorbu otázek pro oba dotazníky (pro ředitele školy a maturitního komisaře) předcházela etapa 

sběru dat pozorováním při tzv. maturitní generálce. Ze zkušeností z této etapy jsme vycházeli při 

konstrukci otázek. Protoţe textová podoba dotazníků se jevila jako nejméně vhodná, bylo třeba 

zvolit elektronickou podobu dotazníku. Rozhodli jsme se pro dotazník (formulář), který 

poskytuje online aplikace  Google Docs. Kromě komfortního vytváření textových dokumentů, 

tabulek a prezentací přímo ve webovém prohlíţeči nabízí tato sluţba také tvorbu tzv. formulářů. 

Mezi výhody této sluţby patří jejich snadná dostupnost a správa, nulové náklady na pořízení a 

údrţbu, propojení na Google Docs a tedy moţnost sdílení a další manipulace s daty, spolehlivost 

sluţby a ochrana dat daná renomovanou společností. Podmínkou vyuţití sluţby je vytvoření účtu 

na Google.com. Je k dispozici více neţ 60 motivů a 7 typů otázek. Odpovědi jsou automaticky 

přidány do tabulky spojené s daným průzkumem (podoba s tabulkovým programem není 

náhodná).  

 

Dotazník pro ředitele školy 

 

Pro přípravu problémových okruhů do dotazníku byly brány v úvahu činnosti vyplývající z výše 

uvedených zákonných předpisů. Bylo vybráno 7 problémových okruhů: 

 zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole, 

 jmenování zadavatele a hodnotitele pro společnou část maturitní zkoušky, 

 návrh pedagogických pracovníků, kteří by měli vykonat odbornou přípravu pro výkon 

funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele, 

 názor na pro školu moţnou vyšší finanční zátěţ společné části maturitní zkoušky, 

 názor na pro školu moţnou vyšší pracovní zátěţ společné části maturitní zkoušky, 

 názor na zveřejnění výsledků  společné části maturitní zkoušky, 

 jiná doporučení, podněty, návrhy. 

https://www.google.com/accounts/Login
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Dotazník pro komisaře 

 

Formou dotazníku byly řešeny činnosti vyplývající z výše uvedených zákonných předpisů. Bylo 

zadáno 9 problémových okruhů: 

 činnost Centra při zajišťění odborné přípravy pedagogických pracovníků určených 

ředitelem školy k odborné přípravě pro výkon funkce komisaře, 

 činnost Centra, které vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku 

podle písmene f, osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, 

 jmenování komisaře Centrem, 

 zabezpečení řádného průběhu společné části maturitní zkoušky ve škole, 

 převedení záznamových archů písemných prací do elektronické podoby a odeslání do 

Centra prostřednictvím informačního systému Centra, 

 stanovení místa působiště pro výkon funkce komisaře Centrem, 

 koordinace činnost zadavatelů v učebnách v průběhu zkoušky, 

 dohled na dodrţení bezpečnostních opatření podle §80b školského zákona týkajících se 

zkušební dokumentace a materiálů uvedených v §11 odst. 2 do jejich předání řediteli 

školy, 

 platnost osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře. 

Tvorba dotazníků započala zápisem problémových okruhů do textového editoru (MS Word 2007) 

a následnými konzultacemi nad zvolenými problémovými okruhy (otázkami) se dvěma řediteli 

škol a třemi maturitními komisaři (jeden maturitní komisař byl zároveň ředitelem školy). Jen pro 

upřesnění dodávám, ţe jeden ředitel byl ze střední školy, která má přibliţně 600 ţáků, druhý 

ředitel (ředitelka) byl ze střední školy, která má přibliţně 400 ţáků. Na základě připomínek byly 

otázky dotazníků upraveny.  

Ukázka konečné podoby dotazníku pro ředitele je uvedena v příloze č.1 a dotazník je přístupný 

na adrese: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9OUUpXc2l0R3hEcXpzMHdUZUlF

Rmc6MQ , 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9OUUpXc2l0R3hEcXpzMHdUZUlFRmc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9OUUpXc2l0R3hEcXpzMHdUZUlFRmc6MQ
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Ukázka konečné podoby dotazníku pro komisaře je uvedena v příloze č.2 a dotazník je přístupný 

na adrese: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpDQVJrdVJQUU5adVZMX3BrTlV

sdHc6MQ . 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpDQVJrdVJQUU5adVZMX3BrTlVsdHc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpDQVJrdVJQUU5adVZMX3BrTlVsdHc6MQ
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Vyhodnocení dotazníků pro ředitele 

Otázky 1 a 2 

Důvod poloţení otázek 

Otázky zkoumají splnění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ze strany ředitele školy. 

Otázka 1 

Znění otázky 

Byly či jsou splněny všechny předpoklady pro to, abyste bez nejmenších problémů odpovídala / 

odpovídal za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole? 

Typ otázky: ANO / NE 

 

Otázka 2 

Znění otázky 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl NE, 

napište, prosím, k problematice vaší odpovědnosti za zajištění podmínek pro řádný průběh 

maturitní zkoušky ve škole, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám 

jevilo jako problémové, s čím jste byla / byl nespokojena / nespokojen nebo naopak s čím jste 

byla / byl spokojena / spokojen). 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

 

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/74/59/15 
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Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

Nebyl jsem spokojen s finančním krytím společné části maturitní zkoušky - tonery, papíry. 

Zřizovatel tvrdí, ţe to má hradit MŠMT, ministerstvo zase odkazuje na provozní prostředky, 

které dotuje kraj. Jeden to hází na druhého. 

 

Odpověď 2 

 

Společná část maturitní zkoušky je akce administrativně nesmyslně náročná, ztráta nějakého 

"veledůleţitého" papíru je pravděpodobná, příprava maturit je časově velmi náročná, zisk 

neodpovídá nákladům. 

 

Odpověď 3 

Nepovaţuji za řádný průběh společné části maturity, kdyţ ţák napíše písemku společné části na 

ţalostných 30% a po odvolání přijde protokol s hodnocením stejné práce 75% (potom si tady 

všichni připadáme jako banda zbytečných debilů. 

 

Hodnocení 

Ze 74 ředitelek a ředitelů 59 (80%) konstatuje, ţe byly splněny všechny předpoklady pro to, aby 

bez nejmenších problémů odpovídali za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky 

ve škole. 15 z nich (20%) se domnívá, ţe všechny předpoklady splněny nebyly, a uvádějí 

následující problémové body: 

 

Problémové body 

 neujasněnost finančního krytí - zda ze strany MŠMT ČR nebo kraje jako zřizovatele, 

 nespokojenost s finančním krytím společné části maturitní zkoušky, 

 nesmyslně náročná administrativa,  

 časová náročnost přípravy společné části maturitní zkoušky pro školu, 

 rozčarování nad pováţlivě rozdílným hodnocením maturitní práce (ze společné části 

maturity) po řádném ohodnocení (30%) a po odvolání (75%). 
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Otázky 3 a 4 

Důvod poloţení otázek: 

Otázky zkoumají, zda byly splněny všechny předpoklady pro to, aby ředitel mohl navrhnout 

zadavatele, komisaře nebo hodnotitele k odborné přípravě pro výkon jejich funkce. 

 

Otázka 3 

Znění otázky 

Podle § 80 školského zákona ředitel školy navrhuje zadavatele, komisaře nebo hodnotitele  

k odborné přípravě pro výkon jejich funkce. 

Byly či jsou splněny všechny předpoklady pro to, abyste bez nejmenších problémů 

navrhla/navrhl pedagogické pracovníky, kteří by měli vykonat odbornou přípravu pro výkon 

funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele podle odstavce 3 písm. e)? 

Tyto otázky: 

ANO / NE 

 

Otázka 4 

Znění otázky 

 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl NE, 

napište, prosím, k problematice návrhu pedagogických pracovníků, kteří by měli vykonat 

odbornou přípravu pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele, vaše doporučení, 

podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste byla / byl 

nespokojena / nespokojen nebo naopak s čím jste byla / byl spokojena / spokojen). 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/49/47/2 
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Odpovědi 

 

Odpověď 1 

Všichni vybraní (zde v tomto případě přední učitelé školy) se školili bez problému. Problémem 

byla ovšem finanční kompenzace.  

 

 Odpověď 2 

Měl jsem problém se získáním výše jmenovaných. 

 

Hodnocení 

Ze 49 ředitelek a ředitelů 47 (96%) konstatuje, ţe byly splněny všechny předpoklady pro to, aby 

bez nejmenších problémů navrhli pedagogické pracovníky, kteří by měli vykonat odbornou 

přípravu pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele podle odstavce 3 písm. e). 

Pouze 2 z nich (4%) se domnívají, ţe všechny předpoklady splněny nebyly, a uvádějí následující 

problémové body: 

 

Problémové body 

 bylo obtíţné získat pedagogy do funkcí týkajících se práce orgánů společné části 
maturitní zkoušky, 

 u těchto orgánů bylo problematické jejich finanční ohodnocení. 
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Otázky 5 a 6 

Důvod poloţení otázek 

Otázky zkoumají, zda byly splněny všechny předpoklady pro to, aby ředitel mohl jmenovat 

zadavatele a hodnotitele pro společnou část maturitní zkoušky.  

Otázka 5 

Znění otázky 

Byly či jsou splněny všechny předpoklady pro to, abyste bez nejmenších problémů jmenovala / 

jmenoval zadavatele a hodnotitele pro společnou část maturitní zkoušky? 

Typ otázky: 

ANO / NE 

 

Otázka 6 

 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl NE, 

napište, prosím, k problematice vaší jmenování zadavatele a hodnotitele pro společnou část 

maturitní zkoušky, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo 

jako problémové, s čím jste byla / byl nespokojena / nespokojen nebo naopak s čím jste byla / byl 

spokojena / spokojen). 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/62/56/6 

 

  



58 

 

Vybrané odpovědi 

Odpověď 1 

 

Nebyly vytvořené finanční podmínky (pravidla) k placení zastupování nepřítomných kolegů při 

jejich školeních. 

  

Odpověď 2 

 

Hodnotitelé mohli mé jmenování odmítnout. Tím byl ředitel školy skoro jejich rukojmím (letos je 

to jiţ odstraněno). Pokud hodnotitel odmítl opravovat práce svých ţáků, nešlo jej donutit, 

dokonce ani potrestat, neboť to není prohřešek proti jeho pracovní smlouvě.  

 

 

Odpověď 3 

 

Některá školení probíhala na poslední chvíli, jiná nebyla uţ měsíc před maturitou otevřena vůbec. 

Je třeba zlepšit systém školení - hlavně hodnotitelů. 

 

Odpověď 4 

 

Jako problém vidím nedostatečný počet učitelů s aprobací v cizích jazycích pro hodnotitele 

 

Hodnocení 

Ze 62 ředitelek a ředitelů 56 (90%) konstatuje, ţe byly splněny všechny předpoklady pro to, aby 

bez nejmenších problémů jmenovali zadavatele a hodnotitele pro společnou část maturitní 

zkoušky.  

6 z nich (10%) se domnívá, ţe všechny předpoklady splněny nebyly, a uvádějí následující 

problémové body: 

 

Problémové body 

 nebyly vytvořeny finanční podmínky (pravidla) k placení zastupování nepřítomných kolegů 

při jejich školeních., 

 hodnotitelé mohli ředitelovo jmenování odmítnout a tím se stal ředitel jejich rukojmím, 

 je třeba zlepšit systém školení - hlavně hodnotitelů - některá školení probíhala na poslední 

chvíli, jiná nebyla uţ měsíc před maturitou otevřena vůbec, 

 nedostatečný počet učitelů s aprobací v cizích jazycích pro hodnotitele. 
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 Otázky 7 a 8 

Důvod poloţení otázek 

Je třeba získat názor ředitele na finanční stránku společné části maturitní zkoušky. 

 

Otázka 7 

Znění otázky 

Myslíte si, ţe spuštění společné části maturitní zkoušky přeneslo na školy velkou finanční zátěţ? 

Typ otázky: 

ANO / NE 

 

Otázka 8 

Znění otázky 

   

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl ANO, 

napište, prosím, k problematice finanční zátěţe vyvolané společnou částí maturitní zkoušky, vaše 

doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste 

byla / byl nespokojena / nespokojen nebo naopak s čím jste byla / byl spokojena / spokojen). 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

   

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/69/14/55 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

ANO - materiální poţadavky - nutnost neplánovaného nákupu několika CD přehrávačů, mnoho 

balíků papíru, tonery do DDT počítače si škola hradila za svého, kompenzace zřizovatele byla jen 

částečná. 
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Odpověď 2 

 

ANO - v čase konání maturity se organizuje náhradní rozvrh a vznikají přesčasy, které nás 

zatěţují. 

 

Odpověď 3 

 

ANO - navrhuji zrušit písemné a ústní části, ponechat pouze testy. Ty by se daly postupně 

vyplňovat i prostřednictvím počítačů. Navíc jako jediné vykazují objektivní hodnocení. 

 

Odpověď 4 

 

ANO - finanční prostředky bylo nutné čerpat z provozních prostředků školy (jejich výše 

rozhodně není dostačující). Příspěvek MŠMT byl niţší a nebylo ho moţné pouţít na posílení 

provozních prostředků. Přitom nejvyšší náklady byly např. na tonery do tiskáren a papír. 

 

Odpověď 5 

 

ANO - nákladný a problematický byl především tisk materiálů, které se společné části maturitní 

zkoušky týkají - například tisk úplných sad pracovních listů i v předmětu, kde bylo minimum 

maturujících ţáků. 

 

Odpověď 6 

ANO - delší zkušební období, více suplování, vyšší finanční nároky. 

 

Odpověď 7 

 

ANO - chybí finanční krytí - tonery, papíry - zřizovatel tvrdí, ţe to má hradit MŠMT, 

ministerstvo odkazuje na provozní prostředky, které dotuje kraj, oba pak nám dotace neustále 

sniţují. 

Odpověď 8 

 

ANO - není finančně ohodnocena většina prací - administrativní příprava a průběh maturit, 

zajišťování IT, obsáhlá příprava k ústní části maturitní zkoušky, zadavatelé. 

 

 

Odpověď 9 

 

ANO - finanční obnos, který měl uhradit náklady spojené s novou maturitou, byl 

několikanásobně niţší neţ náklady skutečné. Beru do úvahy i cestovní účty za školení, tím 
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následující částky za vyvolané suplování, ale i cenu tonerů a papíru. Tedy nebyl jsem spokojen  

s finančním příspěvkem na tuto celou akci. 

 

Odpověď 10 

 

ANO - stohy zbytečného papíru, mnoţství toneru a placení hodnotitelů. 

 

Odpověď 11 

 

ANO - nepřiměřené nároky na tisk dokumentace (pracovních listů) a s tím spojené finanční 

nároky. 

 

Hodnocení 

Ze 69 ředitelek a ředitelů 55 (80%) konstatuje, ţe spuštění společné části maturitní zkoušky 

nepřeneslo na školy velkou finanční zátěţ.  

14 z nich (20%) se domnívá, ţe spuštění společné části maturitní zkoušky přeneslo na školy 

velkou finanční zátěţ, a uvádějí následující problémové body: 

 

Problémové body 

 velké materiální poţadavky - nutnost neplánovaného nákupu několika CD přehrávačů, 

mnoho balíků papíru, tonery,  

 kompenzace zřizovatele byla jen částečná, 

 v čase konání maturity náhradní rozvrh, 

 v čase konání maturity vznikají přesčasy,  

 zrušit písemné a ústní části, ponechat pouze testy (objektivní vyhodnocení počítačem), 

 finanční prostředky bylo nutné čerpat z provozních prostředků školy, 

 příspěvek MŠMT byl niţší neţ vícenáklady a nebylo ho moţné pouţít na posílení 

provozních prostředků,  

 tisk úplných sad pracovních listů i v předmětu, kde bylo minimum maturujících ţáků. 
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Otázky 9 a 10 

Důvod poloţení otázek 

Je třeba získat názor ředitele na pracovní zátěţ společné části maturitní zkoušky. 

 

Otázka 9 

Znění otázky 

Myslíte si, ţe spuštění společné části maturitní zkoušky přeneslo na školy velkou pracovní zátěţ? 

 

Typ otázky: 

ANO / NE 

 

Otázka 10 

Znění otázky 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl ANO, 

 

napište, prosím, k problematice pracovní zátěţe vyvolané společnou částí maturitní zkoušky, vaše 

doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste 

byla / byl nespokojena / nespokojen nebo naopak s čím jste byla / byl spokojena / spokojen). 

 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

   

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/63/11/52 
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Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

 

ANO – pro ředitele školy to znamenalo odhadem 100 hodin práce, v řádném termínu neuhrazeno, 

zástupce taktéţ, velká administrativa. 

 

Odpověď 2 

 

ANO - neefektivní školení zadavatelů a hodnotitelů písemných prací, naprosto neefektivní 

působení ŠMK u testů z nepovinných předmětů, které vykonávají 1-3 ţáci z celé školy. 

 

Odpověď 3 

 

ANO - nutnost zapojení celého pedagogického sboru do systému školení komisaři, hodnotitelé, 

zadavatelé  - e-learning, semináře (v jiných městech, náhrady cestovních příkazů). 

 

Odpověď 4 

 

ANO - pracovní zátěţ se projevila například při školeních do všech funkcí spojených s konáním 

společné části MZ - jednak pro osoby, které se školili, jednak pro pedagogy, kteří za ně museli 

suplovat. 

 

Odpověď 5 

 

ANO - Zátěţ byla pro školy především při přípravě hodnotitelů, zadavatelů - uvolňování, 

zastupování a především zvýšená zátěţ na samotné učitele. 

 

Odpověď 6 

 

ANO - bohuţel došlo ke zkrácení výuky závěrečného ročníku. 
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Odpověď 7 

ANO - Nový způsob maturit silně zasáhl do pravidelného běhu školy a to na dlouhý časový úsek. 

Velké mnoţství funkcí, potřebných v nejvíce frekventované době, silně omezil kvalitu i kvantitu 

výuky ve třídách nematurujících. To platí i pro absence pedagogů, vyvolané prezenčními částmi 

školení na různé funkce. Většina se školila na více funkcí, a to vzhledem ke stále se měnícím 

podmínkám opakovaně. 

 

Odpověď 8 

ANO - nesmyslné poţadavky CERMATu a buzerace, jakou jsem za 20 let ve funkci nezaţil. 

 

Odpověď 9 

ANO - Zvýšené nároky na všechny zaměstnance. Zvýšené nároky na suplování. Obrovské 

mnoţství materiálů a pokynů, které je třeba přečíst a vstřebat. Skrytá nedůvěra v organizační 

schopnosti učitelů a ředitelů, kteří stejně při nastalých problémech dokáţí zaimprovizovat  

a situaci zvládnout. Neadekvátní ohodnocení práce učitelů. 

Hodnocení 

Ze 63 ředitelek a ředitelů 52 (83%) konstatuje, ţe spuštění společné části maturitní zkoušky 

nepřeneslo na školy velkou pracovní zátěţ.  

11 z nich (17%) se domnívá, ţe spuštění společné části maturitní zkoušky přeneslo na školy 

velkou pracovní zátěţ, a uvádějí následující problémové body: 

 

Problémové body 

 pro ředitele i zástupce mnoho hodin práce navíc, bez finanční kompenzace,  

 velká administrativní zátěţ, 

 neefektivní školení zadavatelů a hodnotitelů písemných prací,  

 neefektivní působení ŠMK u testů z nepovinných předmětů, které vykonávají 1-3 ţáci  

z celé školy, 

 velká zátěţ pro pedagogy, kteří za školící se kolegy museli suplovat, 

 zkrácení výuky závěrečného ročníku, 

 nesmyslné poţadavky CERMATu, 

 skrytá nedůvěra v organizační schopnosti učitelů a ředitelů. 
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Otázky 11 a 12 

Důvod poloţení otázek 

Je třeba získat názor ředitele na zveřejnění výsledků společné části maturitní zkoušky. 

 

Otázka 11 

Znění otázky 

Myslíte si, ţe by se měly výsledky společné části maturitní zkoušky zveřejňovat? 

 

Typ otázky: 

ANO / NE 

 

Otázka 12 

Znění otázky 

Ať uţ jste v předchozí otázce odpověděli ANO či NE,  

 

Napište, prosím, k problematice zvěřejňování výsledků společné části maturitní zkoušky, vaše 

doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste 

byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl spokojena/spokojen). 

 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

   

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/68/23x ANO/45 x NE 
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Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

ANO – zveřejnit 

 

Naráţí to ovšem na osobní data. Doporučuji zveřejnit jen souhrnné statistiky a srovnání v rámci 

škol stejného typu nebo v rámci studijního oboru, neporovnávat školy plošně. Jen v rámci oboru 

má srovnání vypovídací hodnotu.  

 

 

Odpověď 2 

NE – nezveřejňovat 

 

Nesouhlasím se striktním budováním ţebříčku škol - to poškodí celou řadu jinak kvalitních škol - 

např. náhodně slabá třída, ročník, špatný výsledek můţe způsobit mnoho vlivů. 

 

 

Odpověď 3 

ANO – zveřejnit 

 

Výsledky maturitních zkoušek více méně kopírují vztah ţáků ke vzdělávání, je to výsledek jejich 

úsilí. Analýza výsledků maturitních zkoušek vede ke korekci vzdělávacího procesu (pozitivní 

stránka). 

 

Odpověď 4 

NE – nezveřejňovat 

 

Výsledky maturit se dosud také nezveřejňovaly, jde o osobní údaje studentů. 

 

Odpověď 5 

NE – nezveřejňovat 

 

Jako zásadně problémová se nám jeví stejná podoba maturitní zkoušky pro studenty gymnázií  

a odborných škol. Na gymnáziích je podstatně vyšší dotace hodin všeobecně vzdělávacích 

předmětů, délka studia (nástavbové obory, dálkové studium), zaměření na přípravu k pokračování 

studia na vysoké škole (odborné školy - zaměřeny do praxe). 
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Odpověď 6 

NE – nezveřejňovat 

 

Výsledky nejsou přes různá opatření objektivní a mohou neobjektivně kladně i záporně ovlivnit 

náhled na úroveň školy, a to obzvlášť u laické veřejnosti, která nezná detaily konání MZ. 

 

Odpověď 7 

NE – nezveřejňovat 

 

Výsledek je osobní záleţitost kaţdého maturanta, a ne kolektivu. 

 

 

Odpověď 8 

NE – nezveřejňovat 

 

Nastavení stejné maturitní zkoušky pro gymnázia i odborné školy není určitě v pořádku. 

 

 

Odpověď 9 

NE – nezveřejňovat 

 

U laické veřejnosti by po úplném zveřejnění výsledků školy mohly splynout úroveň práce školy  

a učitelů s výsledky zkoušky, coţ jedno nemusí úplně odráţet druhé a bylo by ukazatelem aţ po 

několika letech, kdy by se výsledky opakovaly. 

 

 

Odpověď 10 

ANO – zveřejnit 

 

Třeba by někoho trklo, ţe se jedná o velký podvod za stovky milionů (jestli jsou výsledky 

společné části na ISŠ lepší neţ na gymnáziu, něco hodně smrdí). 

 

Odpověď 11 

ANO - zveřejnit 

 

Výsledky by se měly zveřejňovat, ale jen za školu a v porovnání škol stejného typu, tzn., ţe ne 

odborné školy a gymnázia dohromady. 

 

Odpověď 12 

 

 

Přál bych si, aby byla zachovávána původní idea, totiţ aby výsledky slouţily k sebereflexi školy. 

Domnívám se však bohuţel, ţe toto je v našem prostředí obtíţně zvládnutelné - povaţuji tudíţ za 

vhodnější, aby byly výsledky oficiálně zveřejňovány, neţ různě účelově a mlhavě interpretovány. 

  



68 

 

Hodnocení 

Ze 68 ředitelek a ředitelů 23 (34%) konstatuje, ţe výsledky společné části maturitní zkoušky by 

se měly zveřejňovat. 

45 z nich (66%) se domnívá, ţe ţe výsledky společné části maturitní zkoušky by se zveřejňovat 

neměly. 

Obě skupiny uvádějí následující problémové body: 

 

 

Problémové body pro ANO - zveřejnit 

 

 jen souhrnné statistiky a srovnání v rámci škol stejného typu nebo v rámci studijního 

oboru, 

 analýza výsledků maturitních zkoušek vede ke korekci vzdělávacího procesu, 

 ale ne odborné školy a gymnázia dohromady, 

 raději výsledky oficiálně zveřejnit, neţ různě účelově a mlhavě interpretovat. 

 

 

 

Problémové body pro NE – nezveřejňovat 

 

 nesouhlasím se striktním budováním ţebříčku škol (mnoho vlivů, např. náhodně slabá 

třída),  

 jde o osobní údaje studentů, 

 nesouhlas se stejnou podobou maturitní zkoušky pro studenty gymnázií a odborných škol 

(jiné hodinové dotace, jiné zaměření škol), 

 výsledky nejsou přes různá opatření objektivní, 

 výsledek je osobní záleţitost kaţdého maturanta, a ne kolektivu, 

 u laické veřejnosti by po úplném zveřejnění výsledků školy mohly splynout úroveň práce 

školy a učitelů s výsledky zkoušky. 
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Otázka 13 – volné téma 

 

Důvod poloţení otázky 

Povaţoval jsem za uţitečné, aby ředitelé měli moţnost vyjádřit se k jakémukoliv problému, který 

by stál za zmínku, za zamyšlení, za úvahu nad jeho odstraněním či nad zmírněním dopadů, které 

by tento problém přinesl. 

Znění otázky 

Napište, prosím, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako 

problémové, s čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl 

spokojena/spokojen) k dalším moţným bodům, které v materiálu nebyly zmíněny a které 

povaţujete pro výkon funkce komisaře za důleţité. 

 

Typ otázky 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

 

Vybrané odpovědi 

Odpověď 1 

Velmi se obávám toho, jak CERMAT "uvaří" zkoušku z Informatiky - zda se koketuje s 

"instantním prostředím" nebo bude dokonce maturita jen u papíru bez práce na počítači.  

 

Odpověď 2 

Jsem nespokojen se zbytečným administrováním - předávačky, zapečetěná bedna s úlohami. 

apod. 

 

Odpověď 3 

 

Organizaci společné části maturitní zkoušky povaţuji za zbytečně náročnou. 

 

Odpověď 4 

 

Za pozitivní povaţuji motivační aspekt MZ - pro ţáky i učitele, jejich úsilí uspět. 
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Odpověď 5 

 

Jako pozitivní vidím pomoc Centra při organizaci MZ. 

 

Odpověď 6 

 

Společná část maturitní zkoušky je velkou zátěţí (finanční, administrativní, časovou), která je 

přenesena na školy. 

 

Odpověď 7  

 

Bylo by dobré, poučit se v zemích, kde podobné zkoušky probíhají.  

V loňském školním roce jsme to všichni ve školách zvládli. Doufám, ţe i letos proběhnou 

maturitní zkoušky v pořádku, i kdyţ se nám opět změnila legislativa. 

 

Odpověď 8 

 

Ostře nesouhlasím s dvěma úrovněmi zkoušky. Má-li být postiţen určitý stav, musí být laťka ve 

stejné výši, coţ povaţuji potom např. pro gymnázia za demotivující. 

 

 

Odpověď 9 

 

Význam výsledků maturity je pro vysoké školy zatím mlhavý, čemuţ se nedivím, protoţe jejich 

nároky jsou různé, jako jejich zaměření. Přínos celé akce mi není doposud zcela jasný. Celé je to 

nesmysl, srovnává se nesrovnatelné a nikdo to nechce slyšet (třeba u budoucí zdravotní sestry mě 

jako potenciálního pacienta houbeles zajímá, jak umí předpřítomný čas v angličtině) 

 

Odpověď 10 

 

Problematika tzv. zapůjčených hodnotitelů k ústním zkouškám, jejich dohody a následně dle 

novely ZP lékařské prohlídky, coţ je velký nesmysl. 
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Odpověď 11 

Nedávno proběhla tzv. maturitní generálka od firmy Scio. Jak tuto společnost nemám rád, byla to 

ukázka nepředraţeného, rychlého a jednoduchého zjištění znalostí ţáků. Dovedl bych si 

představit, ţe tak by mohla vypadat společná část MZ. 

 

 

Problémové body 

 podoba zkoušky z Informačních a komunikačních technologií – počítačový test, papírové 

zadání?, 

 velká zátěţ (finanční, administrativní, časovou), která je přenesena na školy, 
 velká administrativní náročnost, např. předávání testů, pečetění bezpečnostní schránky  

s didaktickými testy, 
 nesouhlas s dvěma úrovněmi maturitní zkoušky, 
 význam výsledků maturity je pro vysoké školy zatím mlhavý, 
 nesouhlas s lékařskými preventivními prohlídkami dle novely zákona o specifických 

zdravotních sluţbách (u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), 
 návrh, aby společná část maturitní zkoušky měla podobu jako maturitní generálka od 

Scio. 
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Otázka 14 

Důvod poloţení otázky 

Chceme znát, zda názor ředitele školy na existenci dvou úrovní obtíţnosti společné části 

maturitní zkoušky je ovlivněn typem školy (gymnázia x ostatní střední školy) na které ředitel 

působí. 

Znění otázky 

Jaký máte názor na existenci dvou úrovní obtíţnosti společné části maturitní zkoušky? 

Pro moţné odpovědi jsme zvolili škálovací (škálové) otázky, které zajišťují míru vlastnosti jevu 

nebo jeho intenzitu. Pozorovatel vyjadřuje své hodnocení určením polohy na škále (Skutil a kol., 

2011, str. 84). Zvolili jsme posuzovací škálu – souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše 

nesouhlasím, nesouhlasím. Zároveň jsme se dotázali na typ střední školy. 

 

Otázka 15 

Důvod poloţení otázky 

Závěrečné hodnocení ţáků vzdělávacích programů ukončených maturitní zkouškou neumoţňuje 

v současné době obecnější srovnání výsledků, jichţ jednotliví ţáci dosáhli. To také sniţuje 

informační hodnotu maturitního vysvědčení jak pro potřeby vysokých škol, tak pro potřeby 

zaměstnavatelů. Vzhledem k tomu, ţe maturitní zkoušku bude vykonávat vyšší podíl různorodé 

populace, která absolvovala různé typy vzdělávacích programů, bude nutno diferencovat výstupní 

poţadavky, ovšem při zachování jejich srovnatelnosti. Katalogy cílových poţadavků k maturitě 

budou v oblasti tzv. společné části maturitní zkoušky zpracovány pro dvě úrovně náročnosti, 

přičemţ bude kaţdému ţákovi v kterémkoliv vzdělávacím programu umoţněna volba příslušné 

úrovně, a to i různá v různých předmětech a předmětových oblastech (Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice – Bílá kniha, 2001). 

Chceme znát, zda názor ředitele školy na zvěřejnění výsledků společné části maturitní zkoušky je 

ovlivněn typem školy (gymnázia x ostatní střední školy) na které ředitel působí. 
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Znění otázky 

Jaký máte názor na zveřejnění výsledků společné části maturitní zkoušky? 

Pro moţné odpovědi jsme zvolili opět škálovací (škálové) otázky, které zajišťují míru vlastnosti 

jevu nebo jeho intenzitu.  Zvolili jsme posuzovací škálu – souhlasím, spíše souhlasím, nevím, 

spíše nesouhlasím, nesouhlasím. Zároveň jsme se dotázali na typ střední školy.  

Test závislost kvalitativních znaků v kontingenční tabulce 

 

Kvalitativní znaky, které nabývají více obměn, se označují jako kvalitativní znaky mnoţné. Při 

zkoumání závislosti mezi mnoţnými znaky hovoříme o kontingenci, znaky se uspořádávají do 

tzv. kontingenční tabulky. 

K testu nezávislosti v kontingenční tabulce se pouţívá χ
2 

– test (Hendl, 2009, str. 314). Vychází 

se z rozdílu skutečných četností nij a teoretických četností noj. Teoretické četnosti vyjádříme jako 

součin příslušných okrajových marginálních četností dělený celkovým rozsahem souboru. 

Teoretické četnosti:  

 

χ
2 

– test nezávislosti 

 

Testujeme hypotézu Ho : mezi sledovanými znaky neexistuje závislost. 

 

Testové kritérium: 
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Vypočtenou hodnotu testového kritéria porovnáme s kritickou hodnotou , 

kde k představuje  počet obměn prvního znaku a m počet obměn druhého znaku kontingenční 

tabulky, α je hladina významnosti. 

Je-li  ,nulovou hypotézu o nezávislosti zamítáme. 

Určení síly závislosti v kontingenční tabulce 

 

Sílu vztahu lze určit pomocí Pearsonova koeficientu kontingence. 

 

 

n = rozsah souboru 

Pro posouzení síly vztahu je nutné Pearsonův koeficient kontingence normalizovat pomocí 

hodnoty Cmax , kterou nalezneme v tabulkách. Normalizovaný Pearsonův koeficient kontingence 

Cn nabývá hodnot z intervalu 0;1 (hodnota nula značí nezávislost, hodnota 1 značí absolutní 

závislost znaků). 

 

Cn =   
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Hodnocení testové otázky č. 14 podle typu střední školy 

 

Otázka č. 14 řešila názor ředitele školy na existenci dvou úrovní obtíţnosti společné části 

maturitní zkoušky. Otázku jsme poloţili 116 ředitelkám a ředitelům středočeských středních škol, 

odpovědělo 62 ředitelek a ředitelů. 

Znění otázky 

Jaký máte názor na existenci dvou úrovní obtíţnosti společné části maturitní zkoušky? 

Pro moţné odpovědi jsme zvolili škálovací (škálové) otázky, které zajišťují míru vlastnosti jevu 

nebo jeho intenzitu. Pozorovatel vyjadřuje své hodnocení určením polohy na škále (Skutil a kol., 

2011, str. 84). Zvolili jsme posuzovací škálu – souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše 

nesouhlasím, nesouhlasím. 

Stanovili  jsme hypotézu, ţe typ školy nemá souvislost se stanoviskem ředitele na 2 úrovně 

společné části maturitní zkoušky. 

Tabulka skutečných četností  a marginálních četností  a  .                                                                                 

  stanovisko           

ředitel typu školy souhlasím 
spíše 

souhlasím nevím 
spíše 

nesouhlasím 
nesouhlasím 

celkem 

 

gymnázia 10 3 1 3 1 18 

ostatní střední 
školy 23 9 3 5 4 44 

celkem  33 12 4 8 5 62 

 

Teoretické četnosti vyjádřené pomocí marginálních četností a celkového počtu pozorování: 

  stanovisko         

ředitel typu školy souhlasím 
spíše 
souhlasím nevím 

spíše 
nesouhlasím nesouhlasím 

gymnázia 
9,581 3,484 1,161 2,323 2,903 

ostatní střední 
školy 

23,420 8,516 2,839 5,677 7,098 
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Výpočet veličiny  

 

  stanovisko         

typ školy souhlasím 
spíše 
souhlasím nevím spíše nesouhlasím nesouhlasím 

gymnázia 
0,018 0,067 0,022 0,197 1,248 

ostatní střední 
školy 

0,007 0,027 0,009 0,081 1,351 

součet 
0,026 0,095 0,032 0,278 2,599 

 

 = 3, 029 

 

Kritickou hodnotu nalezneme v tabulkách  pro k-1 a m-1 stupeň volnosti. V našem případě 

k=5, m=2, tedy pro 4 stupně volnosti. 

 

 = 9,488 

Protoţe vypočtená hodnota testového kritéria není větší neţ hodnota kritická, nemůţeme na 

hladině významnosti 0,05 nulovou hypotézu zamítnout. Typ školy nemá souvislost se 

stanoviskem ředitele na 2 úrovně společné části maturitní zkoušky.  

45 ředitelek a ředitelů (73%) souhlasí nebo spíše souhlasí s existencí dvou úrovní obtíţnosti 

společné části maturitní zkoušky, 13 ředitelek a ředitelů (21%) spíše nesouhlasí či nesouhlasí, 

zbytek (6%) neví. U gymnázií i ostatních středních škol je situace vzácně shodná. 

Síla závislosti znaků hodnocení testu podle typu střední školy 

 

Vzhledem k tomu, ţe vztah nebyl prokázán, není důvod zkoumat sílu závislosti znaků. 
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Hodnocení testové otázky č. 15 podle typu střední školy 

 

Otázka č. 15 řešila názor ředitele školy na zveřejnění výsledků společné části maturitní zkoušky.  

Otázku jsme poloţili 116 ředitelkám a ředitelům středočeských středních škol, odpovědělo 68 

ředitelek a ředitelů.  

Znění otázky 

Jaký máte názor na zveřejnění výsledků společné části maturitní zkoušky? 

Pro moţné odpovědi jsme zvolili opět škálovací (škálové) otázky, které zajišťují míru vlastnosti 

jevu nebo jeho intenzitu.  Zvolili jsme posuzovací škálu – souhlasím, spíše souhlasím, nevím, 

spíše nesouhlasím, nesouhlasím. Stanovili jsme hypotézu, ţe stanovisko ředitele školy na 

uveřejnění výsledků společné části maturitní zkoušky není ovlivněno typem školy, na které 

ředitel působí. 

 

Tabulka skutečných četností  a marginálních četností  a  . 

 

typ školy souhlasím 
spíše 

souhlasím nevím 
spíše 

nesouhlasím nesouhlasím 
celkem 

nio 

gymnázia 12 4 2 8 6 32 

ostatní střední 
školy 1 6 4 8 17 36 

celkem noj 13 10 6 16 23 68 

 

Teoretické četnosti vyjádřené pomocí marginálních četností a celkového počtu pozorování: 

 

  stanovisko         

typ školy souhlasím 
spíše 
souhlasím nevím 

spíše 
nesouhlasím nesouhlasím 

gymnázia 6,118 4,706 2,823 7,529 10,823 

ostatní střední 
školy 6,882 5,294 3,176 8,470 12,176 
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Výpočet veličiny 
 

 

  stanovisko         

typ školy souhlasím 
spíše 
souhlasím nevím 

spíše 
nesouhlasím nesouhlasím 

gymnázia 5,656 0,106 0,240 0,029 2,150 

ostatní střední 
školy 5,028 0,094 0,213 0,026 1,911 

součet 10,684 0,200 0,454 0,056 4,060 
 

 

 = 15,450 

 

Kritickou hodnotu nalezneme v tabulkách  pro k-1 a m-1 stupeň volnosti. V našem případě 

k=5, m=2, tedy pro 4 stupně volnosti. 

 

 = 7,815 

 

Protoţe vypočtená hodnota testového kritéria je větší neţ hodnota kritická, můţeme na hladině 

významnosti 0,05 nulovou hypotézu zamítnout. Stanovisko ředitele školy na uveřejnění výsledků 

společné části maturitní zkoušky je ovlivněno typem školy, na které ředitel působí. 

Ke zveřejňování výsledků společné části maturity ředitelky a ředitelé gymnázií nemají vyhraněné 

stanovisko (50% souhlasí či spíše souhlasí, 44% spíše nesouhlasí a nesouhlasí), ředitelky a  

ředitelé středních odborných škol jsou výraznou většinou proti zveřejňování výsledků společné 

části maturity (69% spíše nesouhlasí a nesouhlasí, 19% souhlasí či spíše souhlasí). 

 



79 

 

Síla závislosti znaků hodnocení testu podle typu střední školy 

 

 15, 45 

 83,45 

C 0,43 

Cmax (tabulky) 0,707 

Cn 0,61 

 

Podle normalizovaného Pearsonova koeficientu o hodnotě 0,61 lze závislost stanoviska ředitele 

školy na uveřejnění výsledků společné části maturitní zkoušky na typu školy charakterizovat jako 

středně silnou. 
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Vyhodnocení dotazníků pro komisaře 

 

Otázka 1 

Důvod poloţení otázky 

Otázka zkoumá spokojenost maturitního komisaře s jeho odbornou přípravou. 

Znění otázky 

Centrum podle § 80 školského zákona zajišťuje odbornou přípravu maturitního komisaře. 

Napište, prosím, k vaší odborné přípravě komisaře, doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo 

změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo 

naopak s čím jste byla/byl spokojena/spokojen). 

 

Počet dotázaných/Počet odpovědí 

116/7 

 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

 

Školení bylo vyhovující, byť některé otázky v e-learningu byly zbytečné (např. hardwarová 

konfigurace DDT). 

 

Odpověď 2 

 

Odborná příprava: a) přes počítač - poměrně rozsáhlé moduly a některé moţná zbytečné - např. 

technické parametry výp. techniky) 

                               b) v Praze - praktická část + závěrečné testy - naučili jsme se vše potřebné 

(hodnotím kladně, z testů jsme měli obavy). 
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Odpověď 3 

 

S e-learningovou formou přípravy jsem byla spokojena, prezenční forma školení mi 

nevyhovovala, protoţe jsem postrádala více praktického procvičení. 

 

Odpověď 4 

 

Myslím, ţe vše bylo, v rámci moţností, v pořádku. 

 

 

Odpověď 5 

 

Dostačující, ale příliš mnoho administrativy. 

 

Problémové body 

 

 hodnocení vcelku kladné, 

 některé moduly zbytečně rozsáhlé (technické parametry výpočetní techniky), 

 poţadavek na více praktických cvičení. 
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Otázka 2 

Důvod poloţení otázky 

Otázka zkoumá postoj maturitního komisaře k vydávání osvědčení o způsobilosti k výkonu jeho 

funkce. 

Znění otázky 

Centrum podle § 80 školského zákona vydává maturitnímu komisaři osvědčení o způsobilosti  

k výkonu funkce. 

Napište, prosím, k vydání osvědčení, které jste obdrţela/obdrţel jako maturitní komisař, vaše 

doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste 

byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl spokojena/spokojen). 

Počet dotázaných/Počet odpovědí 

116/5 

 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

Letos to bylo naprosto bez problémů, otázka několika minut a moţnost vytisknout si ihned ze 

systému CERTIS. 

 

Odpověď 2 

Bez výhrad. 

 

Odpověď 3 

Nemám připomínky. 

 

Odpověď 4 

V pořádku. 
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Odpověď 5 

Bez problémů, ŠMK jej sám generuje. 

 

Problémové body 

nejsou 

 

 

Otázka 3 

Důvod poloţení otázky 

Otázka zkoumá postoj komisaře k jeho jmenování a odměňování. 

Znění otázky 

Centrum podle § 80 školského zákona jmenuje komisaře a hodnotitele písemných prací a 

odměňuje je.  

Napište, prosím, k problematice jmenování a odměňování komisaře, vaše doporučení, podněty, 

návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste byla/byl 

nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl spokojena/spokojen). 

 

Počet dotázaných/Počet odpovědí 

116/5 

 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

Co se týče odměny, nechápu, jakým způsobem byla práce zdaňována. Přišla mi dost podivná 

částka, kterou mi zaslali na účet v porovnání s hod. mzdou a počtem odpracovaných hodin. 
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Myslím, ţe nejlepší by bylo řešit to formou dohody o provedení práce. 

 

Odpověď 2 

Odměna ŠMK byla malá vzhledem k odpovědnostem vyplývajícím z funkce. 

 

Odpověď 3 

V pořádku. 

 

Odpověď 4 

Bez výhrad. 

 

Odpověď 5 

Uspokojivé. 

 

Problémové body 

 malá odměna, 

 nesouhlas s částkou, návrh na formu DPP. 
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Otázka 4 

Důvod poloţení otázky 

Otázka zkoumá, zda komisaře můţe bezproblémově zabezpečit řádný průběh společné části 

maturitní zkoušky ve škole. 

Znění otázky 

Komisař podle § 80 školského zákona zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní 

zkoušky ve škole, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou. 

Napište, prosím, k problematice zabezpečení řádného průběhu společné části maturitní zkoušky 

ve škole komisařem, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo 

jako problémové, s čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl 

spokojena/spokojen)? 

Počet dotázaných/Počet odpovědí 

116/5 

 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

Bez výhrad. 

Odpověď 2 

Z pohledu ŠMK bez problémů, ale zaznamenala jsem stíţnosti zástupců ředitelů na školách se 

zajištěním učeben na tak dlouhé období maturitních zkoušek. 

Odpověď 3 

Pro ŠMK jsou velmi nepříjemné dlouhé čekací doby mezi zahájením administrace a zahájením 

digitalizace zkoušek. 

Odpověď 4 

V pořádku. 

Odpověď 5 

Zbytečná administrativa, příliš vysoké náklady 



86 

 

 

Problémové body 

 dlouhé čekací doby mezi zahájením administrace a zahájením digitalizace zkoušek. 

 

Otázky 5 a 6 

Důvod poloţení otázek 

Otázka zkoumá, zda byly splněny všechny předpoklady pro převod záznamových archů 

písemných prací komisařem do elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému 

Centra. 

Otázka 5 

Znění otázky 

Podle §13 vyhlášky č. 177/2009 Sb., komisař převede záznamové archy písemných prací do 

elektronické podoby a prostřednictvím informačního systému Centra je odešle do Centra. 

Byly či jsou splněny všechny předpoklady pro to, abyste bez nejmenších problémů 

převedla/převedl záznamové archy písemných prací do elektronické podoby a prostřednictvím 

informačního systému Centra je odeslala/odeslal do Centra? 

Typ otázky: 

ANO / NE 

 

Otázka 6 

Znění otázky 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl NE, 

napište, prosím, k problematice převádění záznamových archů písemných prací do elektronické 

podoby komisařem, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo 

jako problémové, s čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl 

spokojena/spokojen)? 
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Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/5/5/0 

 

Problémové body 

 vzhledem k tomu, ţe odpovědi byly jen ve variantě ANO, nebyly vzneseny ţádné 

připomínky. 

 

Otázka 7 

Důvod poloţení otázek 

Otázka zkoumá postoj komisaře k problematice stanovení místa působiště pro výkon jeho funkce. 

Znění otázky 

Podle §37 vyhlášky č. 177/2009 Sb., Centrum stanovuje místo působiště pro výkon funkce 

komisaře. 

Napište, prosím, k problematice stanovování místa působiště pro výkon funkce komisaře 

Centrem, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako 

problémové, s čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl 

spokojena/spokojen). 

 

Počet dotázaných/Počet odpovědí 

116/4 

 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

Nevím, podle jakého kritéria se stanoví místo pro výkon funkce maturitního komisaře. Já jsem 
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měla zatím štěstí v tom, ţe jsem byla na škole v místě svého bydliště (květen) a v blízkém okolí 

(20 km - září).  

Odpověď 2 

Dojíţdění z Mělníka veřejnou dopravou nebylo příjemné a ani nebyl čas strávený dojíţděním 

proplacen. 

Odpověď 3 

V pořádku. 

Odpověď 4 

Dodrţet co nejbliţší region, jinak bez problémů. 

 

Problémové body 

 nepříjemné dojíţdění,  

 čas strávený dojíţděním nebyl proplacen, 

 neznalost kritérií pro stanovení místa působiště komisaře. 

 

 

Otázky 8 a 9 

Důvod poloţení otázek 

Otázka zkoumá postoj komisaře k problematice řízení a kontroly činnosti zadavatelů v učebnách 

v průběhu zkoušky. 

Otázka 8 

Znění otázky 

Podle §39 vyhlášky č. 177/2009 Sb., komisař řídí a kontroluje činnost zadavatelů v učebnách v 

průběhu zkoušky. 

Byly či jsou splněny všechny předpoklady pro to, abyste bez nejmenších problémů řídila a 

kontrolovala / řídil a kontroloval činnost zadavatelů v učebnách v průběhu zkoušky? 
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Typ otázky: 

ANO / NE 

 

Otázka 9 

Znění otázky 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl NE, 

napište, prosím, k problematice řízení a kontroly činnosti zadavatelů v učebnách komisařem, vaše 

doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s čím jste 

byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl spokojena/spokojen). 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/5/5/0 

 

Problémové body 

 vzhledem k tomu, ţe odpovědi byly jen ve variantě ANO, nebyly vzneseny ţádné 

připomínky. 

 

Otázky 10 a 11 

Důvod poloţení otázek 

Otázka zkoumá postoj komisaře k problematice dohledu na dodrţení bezpečnostních opatření 

podle §80b školského zákona týkajících se zkušební dokumentace a materiálů uvedených v §11 

odst. 2 do jejich předání řediteli školy. 

Otázka 10 

Znění otázky 
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Podle §39 vyhlášky č. 177/2009 Sb., komisař dohlíţí na dodrţení bezpečnostních opatření podle 

§80b školského zákona týkajících se zkušební dokumentace a materiálů uvedených v §11 odst. 2 

do jejich předání řediteli školy. 

Byly či jsou splněny všechny předpoklady pro to, abyste bez nejmenších problémů 

dohlíţela/dohlíţel na dodrţení bezpečnostních opatření podle §80b školského zákona týkajících 

se zkušební dokumentace a materiálů uvedených v §11 odst. 2 do jejich předání řediteli školy? 

Typ otázky: 

ANO / NE 

 

 

Otázka 11 

Znění otázky 

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla / odpověděl NE, 

napište, prosím, k problematice dohledu komisaře na dodrţování bezpečnostních opatření podle 

§80b školského zákona týkajících se zkušební dokumentace a materiálů uvedených v §11 odst. 2 

do jejich předání řediteli školy, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se 

vám jevilo jako problémové, s čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste 

byla/byl spokojena/spokojen). 

 

Typ otázky: 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

Počet dotázaných/Počet odpovědí/Počet odpovědí ANO/Počet odpovědí NE 

116/5/5/0 

 

Problémové body 

 vzhledem k tomu, ţe odpovědi byly jen ve variantě ANO, nebyly vzneseny ţádné 

připomínky. 
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Otázka 12 

Důvod poloţení otázek 

Otázka zkoumá postoj komisaře k problematice jeho jmenování. 

Znění otázky 

Podle §42 vyhlášky č. 177/2009 Sb., komisařem můţe být jmenován pedagogický pracovník, 

který má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře. 

Napište, prosím, k problematice platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, 

vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako problémové, s 

čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl spokojena/spokojen). 

 

Počet dotázaných/Počet odpovědí 

116/4 

 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

Bez výhrad. 

Odpověď 2 

Bez připomínek. 

Odpověď 3 

V pořádku. 

Odpověď 4 

Nemám zásadní připomínky 

 

Problémové body 

nejsou  
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Otázka 13 – volné téma 

Důvod poloţení otázky 

Povaţovali jsem za uţitečné, aby ředitelé měli moţnost vyjádřit se k jakémukoliv problému, 

který by stál za zmínku, za zamyšlení, za úvahu nad jeho odstraněním či nad zmírněním dopadů, 

které by tento problém přinesl. 

Znění otázky 

Napište, prosím, vaše doporučení, podněty, návrhy (co by se mělo změnit, co se vám jevilo jako 

problémové, s čím jste byla/byl nespokojena/nespokojen nebo naopak s čím jste byla/byl 

spokojena/spokojen) k dalším moţným bodům, které v materiálu nebyly zmíněny a které 

povaţujete pro výkon funkce komisaře za důleţité. 

Typ otázky 

Otevřená otázka s dlouhou odpovědí 

Počet dotázaných/Počet odpovědí 

116/3 

 

Vybrané odpovědi 

 

Odpověď 1 

Byla jsem ve školách, kde panovala pohoda. Vše bylo řádně zabezpečeno a spolupráce se všemi 

kolegy byla výborná. Technika také fungovala. 

 

Odpověď 2 

 

Funkce maturitního komisaře je ojedinělá v rámci školy, časově náročná a spojená s významnou 

odpovědností, čemuţ podle mne neodpovídá ocenění práce. Školení ve volném čase také nebylo 

proplaceno a raději bych čas strávený tímto školením vyuţila na odbornou přípravu pro mé 

předměty. Zároveň mi funkce připadá z odstupu zbytečná a celá zkouška administrativně 

neúnosně náročná v době, kdy byly investovány peníze do počítačů ve školách a ţáci by mohli 
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odpovídat on-line. Taktéţ administrace dokumentů do a z kontejneru a jejich plombování je 

úmorné." 

 Odpověď 3 

 

Stačil by pouze didaktický test, nejlépe elektronická podoba přímo pro ţáky, pouze jedna varianta 

(základní úroveň) nebo vytvořit rozdílné didaktické testy pro gymnázia a SOŠ. Maturity nesplnily 

původní očekávání-ve vztahu k přijímání na VŠ. 

 

 

Problémové body 

 ocenění komisaře ve vztahu k náročnosti funkce nedostatečné, 

 školení nebylo proplaceno, 

 funkce zbytečná, 

 práce s kontejnerem úmorná, 

 návrh na on-line testy, 

 návrh na pouhou formu didaktického testu, 

 různé testy pro gymnázia a SOŠ, 

 pouze základní úroveň testů, 

 nesplnění úlohy maturity ve vztahu k VŠ. 
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Účastnická validizace jako nástroj zajištění kvality výzkumu 

 

Validizace, neboli členské ověřování, spočívá v předkládání interpretací výzkumu zkoumaným 

osobám či nezávislým expertům, popřípadě kolegům (Dvořák, a další, 2010, s.61). Zvolili jsme 

variantu zjišťování výsledků výzkumu formou auditu kolegů (peer auditing) – nezávislé 

posouzení závěrů výzkumu několika experty (Dvořák, a další, op. cit.). 

Těmito experty byli 2 ředitelé středních škol Středočeského kraje, jeden ředitel gymnázia, druhý 

ředitel střední odborné školy (jiní, neţ ředitelé, se kterými jsem konzultoval konstrukci otázek do 

dotazníku).  

Probírali jsme odpovědi na jednotlivé otázky, zda se experti ztotoţňují s předkládanými názory, 

zda se dají tyto názory zobecnit a zda odpovídají skutečnostem či dějům, které se při společné 

části maturitní zkoušky vyskytly na jejich školách. Experti názory neodmítli, nepopřeli, 

s většinou názorů, reakcí, připomínek se ztotoţnili. Vyjádřili pochopení s nízkou účastí 

maturitních komisařů na výzkumu, zdůvodnili ji skutečností, ţe činnost komisařů je striktně 

vymezena administrativními úkony a ţe jejich „připomínkování“ situaci nijak neovlivní. Oproti 

tomu cca 55% účast ředitelů středních škol na výzkumu povaţovali experti za úspěšnou. 

Důvodem účasti ředitelů na výzkumu byla podle expertů nejenom skutečnost, ţe se jich na jejich 

názory na společnou část maturitní zkoušky někdo zeptal, ale především jejich zodpovědnost za 

její průběh a snahu nalézt cesty ke zjednodušení sloţitého a náročného procesu jejího konání. 

Experti doporučili shrnout rozmanité odpovědi z obou dotazníků (ředitelé, komisaři) do několika 

okruhů: problematika financí, poţadavky na materiál a administrativní náročnost, časové 

dispozice, jiné připomínky, reakce a doporučení.  

 

problematika financí 

 neujasněnost finančního krytí - zda ze strany MŠMT ČR nebo kraje jako zřizovatele, 

 nespokojenost s finančním krytím společné části maturitní zkoušky, 
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 u orgánů zajišťujících společnou část maturitní zkoušky bylo problematické jejich finanční 

ohodnocení, 

 nebyly vytvořeny finanční podmínky (pravidla) k placení zastupování nepřítomných kolegů 

při jejich školeních, 

 finanční kompenzace zřizovatele byla jen částečná, 

 v čase konání maturity vznikají přesčasy, které nejsou razeny, 

 finanční prostředky bylo nutné čerpat z provozních prostředků školy, 

 příspěvek MŠMT byl niţší neţ vícenáklady a nebylo ho moţné pouţít na posílení provozních 

prostředků,  

 pro ředitele i zástupce mnoho hodin práce navíc, bez finanční kompenzace,  

 velká zátěţ (finanční, administrativní, časová), která je přenesena na školy, 

 komisař - podivná částka, která byla zaslána na účet v porovnání s hod. mzdou a počtem 

odpracovaných hodin, 

 komisař - odměna malá vzhledem k odpovědnostem vyplývajícím z funkce.  

 

 

poţadavky na materiál a administrativní náročnost 

 nesmyslně náročná administrativa,  

 velké materiální poţadavky - nutnost neplánovaného nákupu několika CD přehrávačů, 

mnoho balíků papíru, tonery,  

 tisk úplných sad pracovních listů i v předmětu, kde bylo minimum maturujících ţáků, 

 velká administrativní zátěţ, 

 velká administrativní náročnost, např. předávání testů, pečetění bezpečnostní schránky  

s didaktickými testy. 

 

časové dispozice 

 časová náročnost přípravy společné části maturitní zkoušky pro školu, 

 pro ředitele i zástupce mnoho hodin práce navíc, bez finanční kompenzace,  
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 velká zátěţ pro pedagogy, kteří za školící se kolegy museli suplovat, 

 komisař - dlouhé čekací doby mezi zahájením administrace a zahájením digitalizace zkoušek. 

 

jiné připomínky, reakce a doporučení 

 bylo obtíţné získat pedagogy do funkcí týkajících se práce orgánů společné části maturitní 

zkoušky, 

 hodnotitelé mohli ředitelovo jmenování odmítnout a tím se stal ředitel jejich rukojmím, 

 je třeba zlepšit systém školení - hlavně hodnotitelů - některá školení probíhala na poslední 

chvíli, jiná nebyla uţ měsíc před maturitou otevřena vůbec, 

 nedostatečný počet učitelů s aprobací v cizích jazycích pro hodnotitele, 

 v čase konání maturity náhradní rozvrh, 

 zrušit písemné a ústní části, ponechat pouze testy (objektivní vyhodnocení počítačem), 

 neefektivní školení zadavatelů a hodnotitelů písemných prací,  

 neefektivní působení ŠMK u testů z nepovinných předmětů, které vykonávají 1-3 ţáci  

z celé školy, 

 zkrácení výuky závěrečného ročníku, 

 jaká bude podoba zkoušky z Informačních a komunikačních technologií – počítačový test, 

papírové zadání?, 

 nesouhlas s dvěma úrovněmi maturitní zkoušky, 

 význam výsledků maturity je pro vysoké školy zatím mlhavý, 

 nesouhlas s lékařskými preventivními prohlídkami dle novely zákona o specifických 

zdravotních sluţbách (u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), 

 návrh, aby společná část maturitní zkoušky měla podobu jako maturitní generálka od 

Scio, 

 rozčarování nad pováţlivě rozdílným hodnocením maturitní práce (ze společné části 

maturity) po řádném ohodnocení (30%) a po odvolání (75%), 

 skrytá nedůvěra v organizační schopnosti učitelů a ředitelů. 
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Stanoviska pro ANO – zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky: 

 jen souhrnné statistiky a srovnání v rámci škol stejného typu nebo v rámci studijního 

oboru, 

 analýza výsledků maturitních zkoušek vede ke korekci vzdělávacího procesu, 

 ale ne odborné školy a gymnázia dohromady,  

 raději výsledky oficiálně zveřejnit, neţ různě účelově a mlhavě interpretovat. 

 

 

 

Stanoviska pro NE – zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky: 

 nesouhlasím se striktním budováním ţebříčku škol (mnoho vlivů, např. náhodně slabá 

třída),  

 jde o osobní údaje studentů, 

 nesouhlas se stejnou podobou maturitní zkoušky pro studenty gymnázií a odborných škol 

(jiné hodinové dotace, jiné zaměření škol), 

 výsledky nejsou přes různá opatření objektivní, 

 výsledek je osobní záleţitost kaţdého maturanta, a ne kolektivu. 

 

  



98 

 

Závěry vyplývající z dotazníků a účastnické validizace 

 

Společná část maturitní zkoušky proběhla v roce 2011 poprvé, mluvíme o tzv. náběhové fázi. 

Nová maturitní zkouška se skládala ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby ţák 

uspěl u maturity, musí úspěšně sloţit povinné zkoušky obou těchto částí. Ve společné části ţák 

povinně maturoval z předmětu český jazyk a literatura. Pro druhý povinný předmět měl na výběr 

z cizího jazyka nebo matematiky. Tato podoba maturitní zkoušky se opakovala i v roce 2012.  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v §80 orgány zajišťující 

maturitní zkoušku. Pro společnou část maturitní zkoušky to jsou: Centrum, ředitel školy, komisař, 

zadavatel, hodnotitel. 

Cílem práce bylo vyhodnotit názory ředitelů a komisařů středních škol Středočeského kraje na 

řídící činnosti spojené se společnou částí maturitní zkoušky v náběhové fázi v roce 2011  

a posoudit, zda existují kritická místa dílčích řídících činností a případně navrhnout jejich úpravu. 

Průběh společné části maturitní zkoušky byl zkoumán převáţně na středních školách 

Středočeského kraje.  

Byly uplatněny zdroje výzkumných zjištění (rozhovory, zúčastněné i nezúčastněné pozorování, 

poznámky i stanoviska aktérů výzkumu), obecné postupy shromaţďování dat (kladení otázek 

(dotazování), pozorování událostí, metoda dotazníku, čtení a analýza dokumentů). Pro kvalitatvní 

analýzu dat a ověřování platnosti předem stanovené hypotézy byla pouţita metoda kontingenční 

tabulky. 

Výběr škol pro dotazování a skupinové diskuse probíhal ve třech etapách - maturitní generálka, 

náběhová fáze maturitní zkoušky v roce 2011 a období po náběhové fázi (a současně před 

maturitou v roce 2012). První fáze slouţila k seznámení s činnostmi ředitele a komisaře při 

společné části maturitní zkoušky, druhá fáze slouţila k doplnění představ o činnosti jmenovaných 

orgánů a současně k prvnímu návrhu otázek, které jsme chtěli klást účastníkům výzkumu, třetí 

fáze byla fází sběru dat formou dotazníků ze 116 středních škol Středočeského kraje. 

K účastnické validizaci dat jsme zvolili formu peer auditing (audit kolegů), nezávislé posouzení 
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výsledků sběru dat experty – dvěma řediteli středních škol, jeden ředitel gymnázia, druhý ředitel 

střední odborné školy. 

Pokud hodnotíme odpovědi ředitelů středních škol na otázky týkajících se řídící činnosti při 

společné části maturitní zkoušky pouze podle toho, zda odpověděli čistě ANO/NE, potom 

konstatujeme, ţe společná část maturitní zkoušky proběhla bez větších problémů. 

Pokud přihlédneme i doplňujícím otázkám a odpovědím, které rozvíjely otázky typu ANO/NE, 

najdeme oblasti, které se nedají označit přímo za kritická místa řídící činnosti, ale rozhodně 

bychom se jimi měli dále zabývat.  

Z problematiky financí - neujasněnost finančního krytí - zda ze strany MŠMT ČR nebo kraje jako 

zřizovatele, u orgánů zajišťujících společnou část maturitní zkoušky bylo problematické jejich 

finanční ohodnocení, finanční prostředky bylo nutné čerpat z provozních prostředků školy, 

komisař - odměna malá vzhledem k odpovědnostem vyplývajícím z funkce.  

Z problematiky časových dispozic a nákladů na materiál - nutnost neplánovaného nákupu mnoha 

balíků papíru a mnoha tonerů, tisk úplných sad pracovních listů i v předmětu, kde bylo minimum 

maturujících ţáků, 

pro ředitele i zástupce mnoho hodin práce navíc, bez finanční kompenzace, 

velká zátěţ pro pedagogy, kteří za školící se kolegy museli suplovat. 

Ostatní doporučení - bylo obtíţné získat pedagogy do funkcí týkajících se práce orgánů společné 

části maturitní zkoušky, 

je třeba zlepšit systém školení - hlavně hodnotitelů - některá školení probíhala na poslední chvíli, 

jiná nebyla uţ měsíc před maturitou otevřena vůbec, 

nedostatečný počet učitelů s aprobací v cizích jazycích pro hodnotitele, 

neefektivní působení ŠMK u testů z nepovinných předmětů, které vykonávají 1-3 ţáci  

z celé školy, 

zkrácení výuky závěrečného ročníku, 

otázka na podobu zkoušky z Informačních a komunikačních technologií – počítačový test, 

papírové zadání?, 

význam výsledků maturity je pro vysoké školy zatím mlhavý, 

návrh, aby společná část maturitní zkoušky měla podobu jako maturitní generálka od Scio, 

skrytá nedůvěra v organizační schopnosti učitelů a ředitelů. 
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Většina ředitelů gymnázií i ředitelů středních odborných škol ve Středočeském kraji souhlasí  

s existencí dvou úrovní společné části maturity, v otázce zveřejňování výsledků společné 

části maturity se ředitelé gymnázií a ředitelé středních odborných škol ve Středočeském kraji 

vyjadřují rozdílně. U ředitelů gymnázií jsou hlasy pro i proti vyrovnány, u ředitelů středních 

odborných škol převaţují hlasy proti a spíše proti.   

Byly testovány dvě hypotézy. První hypotézu, ţe typ školy nemá souvislost se stanoviskem 

ředitele na 2 úrovně společné části maturitní zkoušky, se nepodařilo na hladině významnosti 0,05 

zamítnout. U druhé hypotézy, ţe stanovisko ředitele školy na uveřejnění výsledků společné části 

maturitní zkoušky není ovlivněno typem školy, na které ředitel působí, můţeme konstatovat, ţe 

data přinesla evidenci pro zamítnutí nulové hypotézy  na hladině 0,05 za modelových 

předpokladů. 
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