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A. Chronologický přehled významných dat týkajících se maturitní zkoušky1 
 
1556 – založeno naše nejstarší gymnázium – dnes Akademické gymnázium v Praze 

1848 – ujednocena délka gymnázií na osm ročníků 

1849 – vydán Nástin organizace gymnázií a reálek zavádějící na gymnáziích maturitu 

1851 – Realizace Nástinu pro reálky, zatím šestileté 

1854 – Nástin je definitivně schválen císařem 

1862 – vznik prvního reálného gymnázia 

1869 – školským zákonem mj. zřízeny čtyřleté učitelské ústavy ukončené maturitou 

1869 – první maturity na sedmiletých reálkách 

1870 – první maturity na reálném gymnáziu 

1872 – zavedeny maturity na všech reálkách 

1873 – poslední vysokoškolské instituce monarchie požadují jako podmínku přijetí úspěšné   

 složení maturitní zkoušky 

1878 – maturitní zkouška je umožněna i dívkám, externím kandidátkám a privatistkám na 

 chlapeckých gymnáziích 

1886 – nová úprava maturitních zkoušek na učitelských ústavech 

1887 – maturity na vyšších průmyslových školách 

1890 – v Praze zřízeno první soukromé plnohodnotné dívčí gymnázium Minerva 

1908–1910 – několikerými nařízeními upraveny a zjednodušeny maturitní zkoušky 

1909 – zrovnoprávněny maturity na gymnáziích, reálkách, reálných gymnáziích, reformních  

reálných gymnáziích a na reálných gymnáziích děčínského typu. Všem maturantům byl 

umožněn vstup na vysoké školy, někde však s doplňujícími zkouškami před počátkem i 

během vysokoškolských studií. 

1919 – návrh Jednoty českých matematiků a fyziků na reformu středních škol 

1919 – zavedeny fakultativní maturity na obchodních akademiích 

1931 – úprava maturitních zkoušek 

1948 – zákon č. 95/1948 Sb. ze dne 21 .4. 1948 o základní úpravě jednotného školství (školský 

zákon) 

1951 – zřízeny internátní státní kursy pro přípravu pracujících (absolventi kursů byli běžně  

 označováni jako „adekáři“ – absolventi dělnických kursů) 

1953 – zákon č. 31/1953 Sb. ze dne 24. 4. 1953 (školský zákon) ruší gymnázia, jsou zřízeny  

 jedenáctileté střední školy 

1958 – zákon č. 89/1958 Sb. o výchově dorostu k povolání v učebním poměru 

                                                        
1 Tento chronologický přehled byl po rok 1990 převzat z publikace Františka Morkese (Morkes, 2003, s. 57 – 

58). Zbytek byl pak dodán z informací z teoretické části této práce.  
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1960 – zákon č. 186/1960 Sb. ze dne 15. 12. 1960 o soustavě výchovy a vzdělání (školský  

 zákon) vytvořil střední všeobecně vzdělávací školy 

1968 – zákon č. 168 / 1968 Sb. ze dne 19. 12. 1968 zákon o gymnáziích, vrátil školám

 tradiční název 

1969 – vydány ministerské směrnice upravující maturitní zkoušky na všech typech středních  

 škol 

1971 – směrnice o maturitních zkouškách ze dne 5. 4. 1971 

1976 – změny v hodnocení výsledků maturitních zkoušek podstatně zmírňují požadavky na

 hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ 

1978 – zákon č. 63/1978 Sb. ze dne 21. 6. 1978 o opatřeních v soustavě základních a  

 středních škol (zrušil podstatnou část zákona č. 186 / 1960 Sb.) 

1979 – na prvních pěti gymnáziích se formou experimentu začíná realizovat tzv. nová  

 koncepce 

1981 – směrnice ministerstva ze dne 14. 4. 1983 o maturitních zkouškách v experimentálních    

            třídách 

1984 – zákon č. 29 / 1984 Sb. ze dne 22. 3. 1984 o soustavě základních a středních škol  

 (školský zákon) 

1990 – ruština ztratila své výsadní postavení u maturitní zkoušky a stala se pouze jedním  

 z vyučovaných cizích jazyků 

1991 – nový zákon o maturitní zkoušce 

1997–2000 – sestavení prvního modelu nové maturitní zkoušky 

1998 – sonda „MATURANT“ 

2000 – první pokus o uzákonění státní maturitní zkoušky (zákon schválen nebyl) 

2004 – změna maturitní zkoušky uzákoněna novým školským zákonem, podle kterého měla  

 být spuštěna ve školním roce 2007/2008 

2007 – novela zákona odložila start nové maturitní zkoušky na rok 2010 

2009 – upravení modelu nové maturitní zkoušky; schválení novely školského zákona a posun  

 státní maturity na rok 2011 

2010 – maturitní generálka (MaG) 

2010-2011 – „náběhová verze“ státní maturitní zkoušky 

2012 – plná verze státní maturitní zkoušky, existují dvě úrovně obtížnosti 

2013 – maturitní zkoušku lze skládat pouze v jedné úrovni obtížnosti 

2016 – možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka standardizovanou  

 zkouškou 

2021 – plánovaný termín pro povinnou maturitní zkoušku z předmětu matematika 
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B. Dotazník - verze pro budoucí maturanty  
 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který poslouží jako 

podklad k výzkumnému šetření pro Diplomovou práci na téma „Vybrané aspekty státní 

maturitní zkoušky z pohledu studentů pražských gymnázií.“ 

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění všech otázek 

v dotazníku - jeho vyplnění zabere maximálně 10 minut. Dotazník z velké části obsahuje 

otázky s možností výběru, u těch, prosím, zatrhněte vždy jen jednu odpověď.  

Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Výsledky šetření budou zpracovány a použity 

pouze pro vědecké účely v rámci této diplomové práce. 

Předem děkuji za spolupráci. Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Otázky – verze pro budoucí maturanty 

 

Dotazník vyplnil/a: 

 Student 

 Studentka 

Předpokládaný rok skládání maturitní zkoušky: 

Uveďte pražské gymnázium, na kterém studujete: 

Věk: 

Datum vyplnění:  

 

1. Uveďte předměty, ze kterých budete skládat maturitní zkoušku a rozlište státní a nestátní 

(školní) část maturitní zkoušky. 

 

2. Jeví se Vám výběr volitelných předmětů v rámci státní maturitní zkoušky jako dostačující?  

 Ano 

 Ne 

 

3. Používají Vaši učitelé při přípravě na státní část maturitní zkoušky speciální materiály od 

společnosti CERMAT?  
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 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

4. Vyhledávali jste (např. na internetu) podpůrné materiály společnosti CERMAT?  

 Ano 

 Ne 

 

5. Vyhovují Vám materiály společnosti CERMAT k přípravě na maturitní zkoušky? Prosím, 

napište svůj názor. 

 

6. Je dle Vašeho názoru příprava na státní maturitní zkoušku v rámci vyučovacích hodin a 

studia na gymnáziu dostačující?  

 Ano – je dostačující 

 Ne – je nutné materiály připravovat doma 

 Nevím 

 

7. Zkoušíte v rámci vlastní přípravy využívat materiály, které jsou dostupné (internet, 

knihovny apod.) vyjma těch, se kterými přicházíte do kontaktu ve výuce?  

 Ne, stačila příprava v rámci výuky 

 Internet a internetové testy 

 Internet a knihy 

 Kombinace (internet, knihy, další zdroje) 

 Materiály z jiného zdroje 

 

8. Uveďte, prosím, svůj názor na uniformní pojetí státních maturitních zkoušek na všech 

středních školách. 

 

9. Mají státní maturitní zkoušky dle Vašeho názoru vypovídající hodnotu o úrovni vzdělání 

po dokončení střední školy?  Nastavují pro všechny stejné podmínky?  

 Mají vypovídající hodnotu, podmínky nastavují 

 Nemají vypovídající hodnotu, podmínky nenastavují 

 Mají vypovídající hodnotu, podmínky nenastavují 
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 Nemají vypovídající hodnotu, podmínky nastavují 

 Nevím 

 Jiná odpověď – prosím, napište 

 

10. Účastnili byste se dobrovolně vyšší verze státní maturitní zkoušky v případě, že by Vám 

na základě určených výsledků byly prominuty přijímací zkoušky na VŠ? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

11. Napište, prosím, svůj názor na podobu státních maturitních zkoušek. 

 

 

Moc děkuji za pomoc a Váš čas, odpovědí si velmi vážím.  
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C. Dotazník - verze pro (po)maturanty  
 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který poslouží jako 

podklad k výzkumnému šetření pro Diplomovou práci na téma „Vybrané aspekty státní 

maturitní zkoušky z pohledu studentů pražských gymnázií.“ 

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění všech otázek 

v dotazníku - jeho vyplnění zabere maximálně 10 minut. Dotazník z velké části obsahuje 

otázky s možností výběru, u těch, prosím, zatrhněte vždy jen jednu odpověď.  

Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Výsledky šetření budou zpracovány a použity 

pouze pro vědecké účely v rámci této diplomové práce. 

Předem děkuji za spolupráci. Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Otázky – verze pro (po)maturanty 

 

Dotazník vyplnil/a: 

 Student 

 Studentka 

Uveďte pražské gymnázium, na kterém jste studovali: 

Rok maturitní zkoušky: 

Věk: 

Datum vyplnění:  

 

1. Skládali jste státní maturitní zkoušku?  

 Ano 

 Ne 

 

2. Uveďte, prosím, zda se ve Vašem případě jednalo o základní, nebo vyšší verzi státní 

maturitní zkoušky.  

 Základní verze  

 Vyšší verze 

 Obě - některé části byly v základní verzi, některé ve vyšší 
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3. Uveďte předměty, ze kterých jste maturitní zkoušku skládali a rozlište státní a nestátní 

(školní) část. 

 

4. Jevil se Vám výběr volitelných předmětů v rámci státní maturitní zkoušky jako dostačující?  

 Ano 

 Ne 

 

5. Byla Vám školou nabídnuta možnost odpuštění přijímacích zkoušek na VŠ v případě 

úspěšného složení vyšší verze státní maturitní zkoušky? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím/Nepamatuji se 

 

6. Používali Vaši učitelé při přípravě na státní část maturitní zkoušky speciální materiály od 

společnosti CERMAT?  

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

7. Vyhledávali jste (např. na internetu) podpůrné materiály společnosti CERMAT?  

 Ano 

 Ne 

 

8. Vyhovovaly Vám materiály společnosti CERMAT k přípravě na maturitní zkoušky? 

Prosím, napište svůj názor. 

 

9. Byla dle Vašeho názoru příprava na státní maturitní zkoušku v rámci vyučovacích hodin a 

studia na gymnáziu dostačující?  

 Ano – byla dostačující 

 Ne – bylo nutné materiály připravovat doma 

 Nevím 
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10. Zkoušeli jste v rámci vlastní přípravy využívat materiály, které byly dostupné (internet, 

knihovny apod.) vyjma těch, se kterými jste přišli do kontaktu ve výuce?  

 Ne, stačila příprava v rámci výuky 

 Internet a internetové testy 

 Internet a knihy 

 Kombinace (internet, knihy, další zdroje) 

 Materiály z jiného zdroje 

 

11. Uveďte, prosím, svůj názor na uniformní pojetí státních maturitních zkoušek na všech 

středních školách. 

 

12. Mají státní maturitní zkoušky dle Vašeho názoru vypovídající hodnotu o úrovni vzdělání 

po dokončení střední školy?  Nastavují pro všechny stejné podmínky?  

 Mají vypovídající hodnotu, podmínky nastavují 

 Nemají vypovídající hodnotu, podmínky nenastavují 

 Mají vypovídající hodnotu, podmínky nenastavují 

 Nemají vypovídající hodnotu, podmínky nastavují 

 Nevím 

 Jiná odpověď – prosím, napište 

 

13. Napište, prosím, svůj názor na podobu státních maturitních zkoušek. 

 

Moc děkuji za pomoc a Váš čas, odpovědí si velmi vážím. 
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D. Dotazník – verze pro pedagogy  
 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který poslouží jako 

podklad k výzkumnému šetření pro Diplomovou práci na téma „Vybrané aspekty státní 

maturitní zkoušky z pohledu studentů pražských gymnázií.“ 

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění všech otázek 

v dotazníku - jeho vyplnění zabere maximálně 10 minut. Dotazník z velké části obsahuje 

otázky s možností výběru, u těch, prosím, zatrhněte vždy jen jednu odpověď.  

Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Výsledky šetření budou zpracovány a použity 

pouze pro vědecké účely v rámci této diplomové práce. 

Předem děkuji za spolupráci. Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Otázky – verze pro pedagogy 

 

Dotazník vyplnil/a: 

 Učitel 

 Učitelka 

 

Škola, na které momentálně pedagogicky působíte: 

Délka pedagogické praxe (celkem): 

Uveďte, prosím, vyučovaný předmět/předměty: 

 

Věk: 

Datum vyplnění:  

 

 

1. Pracujete se studenty na přípravě na maturitní zkoušky?  

 Ano 

 Ne 
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2. Používáte v rámci výuky Vašeho předmětu běžně dostupné metodické materiály 

společnosti CERMAT k přípravě studentů na státní maturitní zkoušky?  

 Ano 

 Ne 

 

3. Vyhovují Vám metodické materiály od společnosti CERMAT, které jsou k dispozici 

k přípravě studentů na státní maturitní zkoušky? Prosím, napište svůj názor. 

 

4. Účastníte se sami maturitních zkoušek?  

 Ano 

 Ne 

 

5. Máte zkušenosti s maturitní zkouškou ještě před zavedením státní podoby? 

 Ano, mám 

 Ne, nemám 

 

6. Máte zkušenosti s novou podobou státní maturitní zkoušky?  

 Ano 

 Ne 

 

7. Uveďte, prosím, svůj názor na uniformní pojetí státních maturitních zkoušek na všech 

středních školách. 

 

8. Mají státní maturitní zkoušky dle Vašeho názoru vypovídající hodnotu o úrovni vzdělání 

po dokončení střední školy?  Nastavují pro všechny stejné podmínky?  

 Mají vypovídající hodnotu, podmínky nastavují 

 Nemají vypovídající hodnotu, podmínky nenastavují 

 Mají vypovídající hodnotu, podmínky nenastavují 

 Nemají vypovídající hodnotu, podmínky nastavují 

 Nevím 

 Jiná odpověď – prosím, napište 

 

9. Napište, prosím, svůj názor na podobu státních maturitních zkoušek. 

 

Moc děkuji za pomoc a Váš čas, odpovědí si velmi vážím. 
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E. Přehled pražských gymnázií, která reagovala na prosbu spolupráce 
 
 

Č. ŠKOLA ADRESA ŠKOLY WEB REAKCE 

1. 

 
Pražské humanitní 

gymnázium, š.p.o. 

Typ školy: Soukromá 

Nad Vodovodem 

460/81, 

Praha 10 

www.phgymnazium.cz 

 

Odpověď na email, 

prosbě vyhověno. 

Škola poslala mail 

pedagogům a 

vyvěsila prosbu na 

školní Facebook. 

2. Gymnázium Elišky 

Krásnohorské 
Typ školy: Státní 

Ohradní 55,  

Praha 4  

www.gekom.cz  Po telefonátu poslán 

mail opět na adresu 

ředitele. Poté přišla 

odpověď se 

souhlasem 

s participací na 

výzkumu. 

3. Gymnázium Nad Alejí 

Typ školy: Státní 

Nad alejí 

1952, Praha 6 

www.alej.cz  Po telefonátu ředitel 

svolil ke spolupráci. 

Studentům byl na 

školní mail zaslán 

elektronický 

dotazník. 

4. Gymnázium 

Litoměřická 

Typ školy: Státní 

Litoměřická 726, 

Praha 9 

 

 

www.gymlit.cz  Po telefonátu ředitel 

nevypadal moc 

„nadšeně“, ale 

nakonec se ke 

spolupráci uvolil. 

5. 

 
Gymnázium  

U Libeňského zámku 

Typ školy: Státní 

U Libeňského 

zámku 1,  

Praha 8 

www.gulz.cz  Po telefonátu byla 

spolupráce odmítnuta 

ne příliš seriózním 

způsobem. Hlavním 

argumentem byla 

zřejmá averze proti 

FF UK s tím, že bude 

vyhověno pouze 

výzkumům studentů 

PedF UK (tato škola 

je údajně fakultní 

školou poslední 

zmíněné fakulty). 

6. Gymnázium Evropská 

Typ školy: Státní 

Evropská 33,  

Praha 6  

www.pedevropska.cz  Ředitel po osobním 

rozhovoru přislíbil 

spolupráci 

7. Gymnázium Chodovická 

Typ školy: Státní 

Chodovická 

2250, Praha 9 

www.gymchod.cz Ředitel byl do 

telefonu velmi 

nepříjemný a lze 

konstatovat, že 

poměrně vulgárním 

způsobem odmítl 

spolupráci. 

 

 

 

http://www.phgymnazium.cz/
http://www.seznamskol.eu/skola/1161-gymnazium-elisky-krasnohorske/
http://www.seznamskol.eu/skola/1161-gymnazium-elisky-krasnohorske/
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Č. ŠKOLA ADRESA ŠKOLY WEB REAKCE 

8. 

 
Gymnázium Nad Štolou 

Typ školy: Státní 

Nad Štolou 1/1510, 

Praha 7 

 

www.gymstola.cz  Po telefonátu si 

ředitelka vyžádala 

dotazníky 

k nahlédnutí. Měla se 

následně ozvat, což 

už se bohužel 

nestalo. 

9. 

 
Malostranské 

gymnázium 

Typ školy: Státní 

Josefská 7,  

Praha 1 

 www.malgym.cz  Ředitel přislíbil po 

telefonickém 

rozhovoru poslat 

studentům odkaz na 

elektronický 

dotazník. 

10. 

 
Gymnázium Jana 

Nerudy, škola hlavního 

města Prahy 
Typ školy: Státní 

 

Hellichova 

457, Praha 1 

www.gjn.cz  Telefonát řediteli, i 

na mail reagoval 

pozitivně. 

11. 

 
Anglicko-české 

gymnázium Amazon 

s.r.o. 
Typ školy: Soukromá 

 

Rytířská 

406/10, Praha 1  

www.gymamazon.cz  Spolupráce 

odmítnuta. 

12. 

 
Gymnázium 

Budějovická 

Typ školy: Státní 

 

Budějovická 

680, Praha 4  

 www.gybu.cz  Spolupráce 

odmítnuta. 

13. Gymnázium Písnická 

Typ školy: Státní 

 

 

Písnická 760,  

Praha 4  

www.gpisnicka.cz  Dle instrukcí po 

telefonátu byl škole 

opět poslán mail a 

měli se ozvat, zda 

budou spolupracovat. 

Bohužel už se 

neozvali.  

14.  Gymnázium Na 

Pražačce 
Typ školy: státní 

 

Nad Ohradou 

2825/23, Praha 3 

www.gymnazium-

prazacka.cz  

Telefonát proběhl 

s tím, že ředitel 

přislíbil spolupráci. 

15.  Trojské gymnázium, 

s.r.o. 

Typ školy: Soukromá 

 

Trojská 211,  

Praha 7 

www.trojskegymnaziu

m.cz  

Reakce na první 

email – sám ředitel 

vyplní a prosbu 

rozešle studentům i 

pedagogům. 
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F. Kompletní přehled gymnázií zúčastněných ve výzkumu s počty 

respondentů 
 

 

č. 
Pražská gymnázia zapojená do 

výzkumu 

Maturanti 

2017 

(Po)maturanti 

z let 2011 - 

2016 

Učitelé 

1 Akademické gymnázium Štěpánská 2 2   

2 Arcibiskupské Gymnázium v Praze   2   

3 Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy 11 17 7 

4 Gymnázium Arabská 3 3   

5 Gymnázium Botičská    2   

6 Gymnázium Budějovická   2   

7 Gymnázium Čakovice   2   

8 Gymnázium Educanet - soukromé   1   

9 Gymnázium Elišky Krásnohorské   2 5 

10 Gymnázium Evropská 7 4   

11 Gymnázium Horní Počernice   2   

12 Gymnázium Chodovická   3   

13 Gymnázium Christiana Dopplera   2   

14 Gymnázium Jana Keplera 29 7 3 

15 Gymnázium Jana Nerudy   5 3 

16 Gymnázium Litoměřická 1 3   

17 Gymnázium Na Pražačce 3 3 2 

18 Gymnázium Na Zatlance 1 5   

19 Gymnázium Nad Alejí 23 9 4 

20 Gymnázium Nad Štolou 7 14 3 

21 Gymnázium Omská   3   

22 Gymnázium Písnická   1   

23 Gymnázium PORG - soukromé   1   

24 Gymnázium Sázavská - soukromé   2   

25 Gymnázium Špitálská   1   

26 Gymnázium U Libeňského zámku 1   6 

27 Gymnázium Voděradská   4   

28 Karlínské gymnázium   2   

29 Malostranské gymnázium 1 2   

  Celkem = 229 89 106 33 

 
 

 


