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Bc. Alžběta Fejková si za téma své diplomové práce vybrala jeden z dlouhodobých „problémů“ českého 

školství - maturitní zkoušku. Její práce si klade za cíl analýzu jedné z testovaných oblastí, která tvoří součást 

současné podoby této státem garantované a organizované evaluace studentů na konci středoškolského 

studia. Jde o oblast řečové dovednosti „poslech s porozuměním“. Autorka v práci sleduje následující cíl: 

„zjistit, které typy úloh poslechového subtestu didaktického testu z francouzského jazyka společné části 

maturitní zkoušky jsou pro žáky nejobtížnější.“ (str. 9)  

Volba tohoto cíle i zaměření práce na maturitní zkoušky (dále MZ) se mi zdají jako vhodné. Práce zaměřené 

na aktuální didaktická témata nejsou mezi diplomanty běžné, otázce evaluace či testování se na KFJL věnuje 

jen několik prací za poslední roky. Autorka je navíc k analýze tohoto tématu více než povolaná, profesně 

působí v instituci, která MZ připravuje (CERMAT). I proto jsem k textu přistupoval se zájmem o nové a 

ověřené informace ohledně poslechové části maturitního testu, z vlastní zkušenosti tvůrce i korektora vím, 

jakou práci příprava a administrace poslechů představuje. Jak tedy autorka dostála mým očekáváním? 

Bc. Alžběta Fejková staví svůj text logicky, skládá ho z části teoretické a praktické. V první kapitole teoretické 

části předkládá čtenáři historický vývoj pojetí MZ za posledních cca 100 let (10 stran textu), následuje 

formální popis MZ z cizího jazyka (9 stran), popis úrovně B1 dle SERRJ (5 stran) a popis didaktického testu (9 

stran). Poslední kapitola se věnuje samotnému testu z francouzského (či obecně cizího) jazyka (7 stran). 

Kapitoly jsou tedy rozsahem vyvážené, autorka se snaží o komplexní přehled témat spojených s MZ. 

Koneckonců slovo „komplexně“ a spojení „pro přehlednost“ sama užívá. Jako čtenáři, který k textu přistupuje 

prizmatem názvu a cíle práce, mi však připadá, že nejde o stěžejní témata, která by pomohla diplomantce 

připravit půdu k soudům ohledně obtížnosti poslechových úloh. V teoretické části bych očekával, mimo 

uvedeného, i kapitoly o této řečové dovednosti z didaktického hlediska s přihlédnutím k otázce chyby či 

kontrastivních témat mezi cizím a mateřským jazykem.  

Praktická část práce se zaměřuje na analýzu několika úloh, které se dle statistických a evaluačních nástrojů 

používaných při administraci MZ jeví jako - laicky řečeno - „podezřelé“. Autorka dobře vysvětluje, v čem tato 

podivnost úloh v očích konceptorů MZ spočívá (přílišná snadnost/obtížnost, neschopnost úlohy rozlišit mezi 

lepšími a horšími atd.), a dokládá to vcelku komplikovanými pasážemi popisujícími analytické nástroje 

používané při administraci MZ. Tato část je dle mého názoru pro laika příliš komplikovaná, což není výtka, 

jen konstatování. Rád bych se tedy diplomantky zeptal, jak se s indexy a propočty při MZ pracuje, zda se 

spoléhá pouze na počítačové zpracování a z jaké tradice tento přístup k výsledkům testů vyrůstá.   



Autorka práci uzavírá konstatováním, ve kterém své závěry sama považuje za „nepříliš překvapivé“. Jako 

nejproblematičtější se ukazují úlohy otevřené (studenti musí dopisovat odpovědi, ne pouze zatrhávat či volit 

odpověď). Z textu se skoro zdá, že autorka tento výsledek předem znala a pouze ho na stránkách své práce 

popsala. Chybí mi tak zamyšlení nad tím, proč jsou to právě tyto typy úloh a jak žáky učit se s touto obtíží 

vyrovnávat. Je problém ve studentech? V komplexnosti úloh? V nahrávkách? Jsou tyto části testu 

připravovány již jako implicitně obtížnější nebo se naopak snaží autoři textů volit jednodušší poslechy, aby 

vyvážili deklarovanou obtížnost? Na tyto otázky v textu diplomantky nenalezneme odpověď, proto bych se 

jim alespoň okrajově chtěl věnovat při obhajobě.  

Práce obsahuje i část, ve které se autorka ptá studentů francouzského jazyka na zkušenosti se studiem tohoto 

jazyka a zařazováním poslechových aktivit do hodin. Zde bych doporučil 1) obohacení o pohled učitelů, 

ideálně těch, kteří pracují s dotazovanými žáky; 2) rozhovor se studenty zaměřený na úlohy z didaktického 

testu – jak oni vnímají jejich obtížnost a složitost? Došlo by tak k doplnění analytických výsledků o lidský 

(subjektivnější a „živější“) pohled, který ale může mít stejně důležitou roli, jako řeč čísel. 

Po formální stránce je práce v pořádku, pouze resumé ve francouzštině či závěr práce by mohly být delší. 

Například v resumé by mne zajímaly francouzské ekvivalenty pojmů z části věnující se statistice a různým 

indexům úloh (kapitola 6.4), chápu však, že dohledat je by bylo velmi obtížné. Dále mi v práci chybí přepis 

nahrávek úloh, které autorka analyzuje. Práce je psána kultivovaným jazykem bez gramatických chyb. 

Práci Bc. Alžběty Fejkové tedy doporučuji k obhajobě, přestože se mi zdá, že v cestě za cíli práce nezvolila 

ten nejvhodnější postup. Jako celek však lze práci považovat za zdařilou, tedy odpovídající na otázky v ní 

položené.  

Dne 27. 8. 2015 

Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 


