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Abstrakt 
 

Příspěvek se zabývá tématem nově zavedených státních maturit v České republice a 
přípravou studentů na jejich úspěšné složení. Uvádí základní specifikaci jednotlivých částí 
zkoušky a zaměřuje se především na produktivní dovednost psaní, k jejímuž objektivnímu 
hodnocení dosud často nedocházelo. Vychází z hypotézy, že přesně specifikované výstupní 
požadavky ovlivní metody výuky, a tím i výsledky maturit. Na příkladu studentů Gymnázia a 
SOŠPg v Liberci je provedeno porovnání průměru školní klasifikace z anglického jazyka a 
výsledků ověřování jednotných státních maturit v rámci maturitních generálek.  
 
Kľúčové slová: státní maturita, produktivní řečové dovednosti, psaní, hodnocení  
 
Abstract 
 

The project deals with the topical subject of the newly established state school-leaving 
exam in the Czech Republic and ways of preparing students for passing it successfully. The 
basic specifications of parts of the exam are provided. The productive skill of writing is 
primarily focused on, as productive skills have not been evaluated objectively at many 
schools. The project is based on the hypothesis that clearly specified standards will influence 
teaching methods, and thus the results achieved. On the example of the Secondary grammar 
school in Liberec, comparison of the marks from English language obtained in the last three 
school terms, and the results of the testing of the state school leaving examination is provided.  
Key words: state school-leaving exam,productive language skills, writing, assessment 
 

1. ÚVOD 
 

Ve školním roce 2010/2011 se v České republice po čtrnácti letech příprav a mnoha 
diskuzích1 poprvé konaly státní maturity. Kromě profilových zkoušek, které jsou plně 
v kompetenci školy, tak studenti skládají i zkoušky společné části, které jsou připravovány 
jednotně pro všechny maturanty. V letošním roce, který je náběhovou fází, skládali všichni 
studenti dvě povinné zkoušky společné části maturity, a to komplexní zkoušku z českého 
jazyka a literatury a dále buď cizí jazyk, nebo matematiku.  

Nový systém maturitní zkoušky, centrálně jednotně zadávané pro celou republiku, je 
odbornou i laickou veřejností přijímán velmi rozporuplně, od jednoznačně pozitivních reakcí, 
přes kritické připomínky až k úplnému odsouzení. Cílem příspěvku není hodnotit státní 
maturitu jako takovou, ale zaměřit se na zkoušku z cizího jazyka a ukázat možný vliv státní 
maturitní zkoušky a přesně specifikovaných výstupních požadavků na výuku cizích jazyků na 

                                                            
1 blíže viz: < http://www.novamaturita.cz/zmena-maturity-10039.html> [cit. 2011-06-02] 
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středních školách. Pozornost je věnována především písemné práci, která dosud  na mnohých 
školách součástí maturitní zkoušky nebyla, případně byla hodnocena pouze na základě 
gramatické správnosti. Na příkladu skupiny studentů Gymnázia a SOŠPg v Liberci bude 
kvantitativně ukázán vliv cíleně zaměřené přípravy na výsledky zkoušky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v době vzniku příspěvku nebyly státní maturity ukončeny 
a výsledky ostrých maturitních zkoušek nebyly dosud známy, vychází příspěvek 
z průzkumných ověřovacích testování písemné části, která byla prováděna v průběhu školního 
roku 2010-11. Zjištěné výsledky budou sloužit jako základ pro širší výzkum prováděný na 
reprezentativním vzorku studentů z různých typů škol. 

  
2. SPECIFIKACE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO 

JAZYKA 
  
Státní maturitní zkoušky z anglického jazyka jsou připravovány ve dvou úrovních 

obtížností – základní a vyšší (koncipovány tak, aby byly v budoucnu srovnatelné 
s referenčními úrovněmi B1 a B2 mezinárodní škály jazykových úrovní).2  
            Zkouška je komplexní, to znamená, že prostřednictvím zkoušky je ověřována úroveň 
recepce i produkce řeči v mluvené i psané formě, to je osvojení všech čtyř řečových 
dovedností.(Widdowson, 1978).  Při výuce se v procesu rozvíjení těchto dovedností utvrzuje 
znalost jazykových prostředků a formují se řečové automatismy (Hendrich 1988), které 
student při zkoušce využije.. 

Maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá ze tří částí: didaktického testu, písemné 
práce a ústní zkoušky.   

Didaktický test ověřuje dosaženou úroveň osvojení receptivních dovedností a je 
připravován i vyhodnocován centrálně. Pro maximální zabránění úniku informací skládají tuto 
část zkoušky všichni studenti dané úrovně na všech školách v republice ve stejném okamžiku 
podle předem připraveného časového harmonogramu.3 Odpovědi na tyto úlohy zaznamená 
žák do záznamových archů, hodnocení je pak prováděno centrálně elektronicky. 

Ve zbylých dvou částech společné zkoušky jsou ověřovány produktivní řečové 
dovednosti. Písemná práce, ověřující produktivní dovednosti psaní, je připravována centrálně 
a studenti jednotlivých úrovní ji píší v celé republice podle jednotného časového 
harmonogramu. Tato část maturitní zkoušky je však hodnocena přímo ve škole proškolenými 
a certifikovanými učiteli podle předem stanovených závazných kritérií a jednotné metodiky. 

Při ústní zkoušce jsou ústní formou před maturitní komisí ověřovány produktivní 
řečové dovednosti – ústní projev a interakce. Tato zkouška se skládá ze čtyř částí, tří 
připravených centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a jedné, 
která ověřuje specifické znalosti dané zaměřením školy a je připravována školou. Hodnocení 
probíhá podle jednotných, centrálně vytvořených kritérií hodnocení a jednotné metodiky 
přímo učiteli. Tato část je nejbližší pojetí maturitní zkoušky z doby před zavedením státních 
maturit. 

Žák vykoná státní maturitní zkoušku z cizího jazyka úspěšně, pokud úspěšně vykoná 
všechny její dílčí zkoušky. Celkové hodnocení maturitní zkoušky z cizího jazyka se stanoví 
váženým aritmetickým průměrem jednotlivých částí (didaktický test – váha 2, ostatní části – 
váha 1). Pokud žák neuspěje v některé dílčí zkoušce, opakuje celou maturitní zkoušku 
z daného jazyka. 

 

                                                            
2 Komplexní zkouška z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky. 2009. Praha: CERMAT. 2009 
3 <http://www.novamaturita.cz/maturitni-kalendar-2011-1404034476.html> [cit. 2011-06-02] 
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3. VZTAH SOUČASNÉ VÝUKY A POŽADAVKŮ NA PÍSEMNOU 
ČÁST STÁTNÍCH MATURIT 
  
Pro úspěšné zvládnutí státní maturitní zkoušky je třeba studenty připravit nejen 

v oblasti rozvoje jednotlivých řečových dovedností, ale i z hlediska vhodných strategií 
uplatňovaných při řešení jednotlivých částí zkoušky. Tomuto požadavku bude třeba 
přizpůsobit současnou výuku a kritéria hodnocení na středních školách, zvláště v oblasti 
produktivních řečových dovedností, které jsou zatím mnohde opomíjeny. 

  
3.1  Didaktický test 

 
V didaktickém testu jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové 

dovednosti receptivní – poslech a čtení. 
  

3.1.1 Poslechový subtest 
 

Součástí poslechového subtestu jsou především uzavřené úlohy, a to jak s výběrem 
odpovědí z několika alternativ (ze tří nebo ze čtyř), tak i dichotomické (většinou pravda-
nepravda). Součástí testu pro vyšší úroveň jsou i uzavřené úlohy přiřazovací.  

Přestože je studenty subjektivně považován poslech za jednu z nejobtížnějších 
řečových dovedností,4 jsou na poslechový subtest poměrně dobře připraveni. Pravidelný 
nácvik poslechu se v důsledku dostupnosti kvalitních přehrávačů stal v českých školách 
standardním postupem nezávisle na požadavcích státních maturit. Běžně používané současné 
středoškolské učebnice anglického jazyka obsahují nácvik poslechových úloh s uzavřenou i 
otevřenou odpovědí, studenti jsou kromě rozvíjení poslechových řečových dovedností 
systematicky připravováni i k používání strategií vhodných k řešení jednotlivých typů úloh. 
V rámci testu se tak setkávají s typy úloh, které jsou zvyklí řešit, a mohou se plně soustředit 
na uplatnění poslechových řečových dovedností.  

 
3.1.2 Subtest čtení a jazyková kompetence 

 
Stejně jako u poslechového testu, také subtest čtení je tvořen především uzavřenými 

úlohami, s výběrem odpovědí z několika alternativ, dichotomických i přiřazovacích. Otevřené 
úlohy se objevují jen u vyšší úrovně při ověřování jazykové kompetence, kdy se testuje 
schopnost odvozování slov z daného základu.  

Čtení je obecně považováno za jednu z nejsnadnějších řečových dovedností. První 
zkušenosti z ověřovacích testování však ukazují, že k podobným testům studenti dosud nejsou  
dostatečně připravováni. S jednotlivými typy úloh a strategiemi k jejich úspěšnému splnění se 
sice v průběhu vyučování setkávají, učebnice s nimi systematicky pracují, většina studentů je 
však zaskočena množstvím a délkou textů a relativně krátkým časem 60 minut na jejich 
zpracování.5 

Dovednost čtení v cizím jazyce souvisí velmi úzce se čtenářskou gramotností v jazyce 
mateřském, která je u našich studentů ve srovnání se studenty z ostatních evropských zemí 

                                                            
4 Uvedené tvrzení vychází z průzkumu autorky mezi studenty a učiteli středních škol Libereckého kraje 
5 Příklady didaktických testů pro obě úrovně obtížnosti viz  
<http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-2011-1404034781.html> [cit. 2011-06-02] 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
597 

 

podprůměrná.6 U cizích jazyků je situace navíc ztížena tradičním přístupem některých učitelů, 
kteří při výuce nechávají studenty text číst až po předchozím vysvětlení všech obtížných 
slovíček, před vyhledáváním informací se tak dává přednost doslovnému překladu 
jednotlivých vět. Někteří žáci si na tento přístup tak zvyknou, že výskyt jakéhokoliv 
neznámého výrazu pro ně znamená nepřekonatelnou bariéru pro další práci s textem.  

Lze předpokládat, že požadavky subtestu čtení v cizím jazyce povedou k cílenému 
nácviku dovednosti čtení při výuce, k rozvíjení schopnosti rychle projít text a vyhledat 
potřebnou informaci (Choděra, 2006), a paradoxně tak možná zvýší i čtenářskou gramotnost 
českých studentů v jejich mateřštině. I v tom lze vidět jeden z nezanedbatelných přínosů státní 
maturity. 

 
3.2  Písemná práce 

 
O zařazení písemné práce do státní maturitní zkoušky se vedly dlouhé polemiky. 

Hodnocení písemných prací totiž nikdy nemůže dosáhnout takové objektivity, jako hodnocení 
testů s uzavřenými a úzce otevřenými úlohami.7 Testy bez písemné práce by však 
neověřovaly produktivní dovednosti, měly by malou výpovědní hodnotu o skutečné úrovni 
komunikativní kompetence žáka, navíc by se promítly negativně do výuky ve smyslu 
upřednostňování receptivních dovedností, znalosti mluvnice a slovní zásoby před 
dovednostmi produktivními.8  

Písemné práce z cizího jazyka, pokud se ve školách do zavedení státních maturit vůbec 
psaly, byly hodnoceny jako celek, tj. holisticky, často na základě porovnání výsledků žáků 
jedné třídy mezi sebou navzájem, šlo tedy o hodnocení normativní (podle tzv. normálního 
rozdělení dle Gaussovy křivky). Použití normativního hodnocení způsobuje, že například 
známky na vysvědčení z různých škol nemusejí být vzájemně srovnatelné (Walterová, 2004). 
Písemné práce se často hodnotily jen na základě gramatické správnosti bez ohledu na 
obsahovou a formální stránku textu.  

Současné učebnice poskytují nejen dostatek materiálu pro rozvoj produktivního psaní 
(především psaní mailů a dopisů s různým komunikačním záměrem, např. prosba, pozvání, 
omluva, ale i kritika, úvaha, článek), ale i prostor pro nácvik strategií k jejich úspěšnému 
zvládnutí. Přesto je psaní z hlediska cílů výuky v „masové“ škole na posledním místě  
(Choděra, 2006). Nácvik psaní přímo v hodině je časově náročný, hodnocení domácích prací 
učitelem je přílišná zátěž pro pedagogy, na hodnocení písemných prací spolužákem případně 
na autokorekci vlastních prací v našich školách dosud nejsme zvyklí.  

Přesné požadavky na způsob vypracování i hodnocení písemné práce v rámci státních 
maturit na základě propracovaných analytických kritérií povedou učitele k tomu, že při 
nácviku dovednosti psaní změní metody výuky a budou klást důraz především na 
komunikační záměr, to je splnění zadání po obsahové a formální stránce, které je 
nejdůležitějším z kritérií pro hodnocení. Při hodnocení slovní zásoby i gramatiky se klade 
větší důraz na šíři použitých jazykových prostředků než na jejich správnost, samozřejmě za 
předpokladu, že chyba nebrání porozumění textu. Studenti se tak naučí přesně, účelně a 
s přiměřenou rozpracovaností formulovat své myšlenky a propojovat je do kohezních a 
koherentních celků.  
 

                                                            
6 Srov. např. „Čtenářské dovednosti českých žáků jsou podprůměrné. Vyplynulo to z výsledků mezinárodního 
výzkumu PISA“, viz <http://www.msmt.cz/pro-novinare/ctenarska-gramotnost-ceskych-deti-je-alarmujici-1> 
[cit. 2011-06-02] 
7 Komplexní zkouška z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky. 2009. Praha: CERMAT. 2009 
8 Příklady zadání písemných prací viz  
<http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-a-zadani-2011-1404034781.html> [cit. 2011-06-02] 
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4. ZKUŠEBNÍ OVĚŘOVACÍ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
 
V průběhu čtrnáctiletých příprav byly státní maturitní zkoušky mnohokrát pilotovány a 

ověřovány po obsahové, formální i logistické stránce. Ve školním roce 2010/2011 došlo ke 
dvěma rozsáhlým ověřováním, v říjnu 2010 byla realizována maturitní generálka MAG 10, 
které se zúčastnila většina škol v České republice, v dubnu 2011 proběhlo ve vybraných 
třídách šetření INDEX, které mělo porovnat výsledky stejné skupiny žáků v základní a ve 
vyšší úrovni. V obou projektech se testoval didaktický test a písemná práce. Hodnocení obou 
částí probíhalo stejně jako u ostré maturitní zkoušky, didaktický test hodnotil CERMAT, 
písemné práce certifikovaní hodnotitelé na základě jednotných centrálně daných kritérií. 

Plošné ověřování v rámci podzimní maturitní generálky MAG 10 nesloužilo jen jako 
důkaz toho, že je možné maturity technicky zvládnout, dalo i všem učitelům jasný signál o 
tom, kde mají jejich studenti slabiny a na co je třeba se především při přípravě k maturitám 
zaměřit. Současně byli všichni učitelé v rámci školení hodnotitelů seznámeni s kritérii 
hodnocení a požadavky na jejich splnění. Lze proto vyslovit hypotézu, že v testech i 
písemných pracích prováděných po maturitní generálce budou dosahovat studenti lepších 
výsledků než v samotném projektu MAG.  

Výsledky maturitních generálek dosud nejsou CERMATem poskytovány, není proto 
zatím možné provést porovnání výsledků maturitní generálky a pozdějších testů na statisticky 
významném reprezentativním vzorku. Nejsou dosud známy ani výsledky ostrých maturitních 
zkoušek. Pro prvotní ilustrační ověření byl proto vybrán vzorek studentů Střední odborné 
školy pedagogické, kteří se zúčastnili jak generálky MAG 10, tak šetření INDEX. Byly 
zpracovány pouze výsledky těch studentů, kteří se zúčastnili všech částí testování. 

 
5. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH PŘI TESTOVÁNÍ 

 
Výsledky uvedené v následující části mají podpořit hypotézu vyslovenou v kapitole 4, 

i když nemohou být považovány za postačující. Jde pouze o ukázkový vzorek jedenácti 
studentů SOŠPg v Liberci, kteří se účastnili generálky MAG 10 i šetření INDEX v základní 
úrovni. Byly porovnány výsledky těchto studentů při obou ověřovacích testováních, a to jak 
v didaktickém testu, tak i v písemné práci. Pro možnost přesného porovnání jednotlivých 
ověřovaných výsledků bylo třeba zohlednit dosažené jazykové kompetence jednotlivých 
studentů zapojených do šetření.  Jako základ pro průzkum proto bylo zvoleno srovnání 
s průměrnou známkou z angličtiny na vysvědčení za poslední tři klasifikační období.  

Výsledky maturitních ověřovacích testů jsou uváděny v procentech, minimální 
procentní skóre, které je potřeba k úspěšnému splnění jednotlivých částí zkoušky 
(didaktického testu i písemné práce) je 44%. Pro možnost porovnání testů s výsledky školní 
klasifikace byla průměrná známka za poslední 3 klasifikační období přepočtena na procenta 
tak, aby procentní vyjádření odpovídalo hodnocení testů.9 

Porovnání vycházelo z následujících předpokladů: 
1. Hodnocení zkoušek bude v souladu s hodnocením studenta v rámci školní klasifikace, více 
bude školní známce odpovídat didaktický test, protože ověřuje stejné dovednosti, jaké se 
dlouhodobě hodnotí při vyučování. 

                                                            
9 Cut off score pro jednotlivé zkoušky je 44 %. U školních známek je při průměru vyšším než 1,5 žák hodnocen 
stupněm 2, při průměru vyšším 2,5 stupněm 3, atd. , proto byl volen následující přepočet známek na procenta: 
4:  44 - 58%  (43% =4,5 – žák neuspěl),      3:  59 - 73%  (58% = 3,5)    2:  74 - 87%   (73% = 2,5)  1:  88 - 100%     
(87% = 1,5) 
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2. V šetření INDEX dosáhnou studenti lepších výsledků než v generálce MAG, protože 
v době mezi oběma testováními jsou cíleně připravováni svými učiteli na splnění požadavků 
státních maturit. Zlepšení výsledků bude patrné především u písemné práce, s jejímiž 
požadavky a kritérii hodnocení byli všichni učitelé v rámci školení hodnotitelů seznámeni. 
3. Hodnocení didaktického testu v rámci maturitní generálky a šetření INDEX se nebudou 
příliš lišit, ověřované dovednosti (poslech, čtení, jazyková kompetence) jsou u studentů 
rozvíjeny v rámci běžné výuky už od prvního ročníku, cílená příprava v době mezi oběma 
ověřovacími testy na jejich rozvoj nebude mít prokazatelný vliv. 
 

5.1 Porovnání školních výsledků a výsledků ověřovacích testování MAG 
10 
  

Byly porovnány průměry známek za poslední tři klasifikační období vyjádřené 
v procentech a souhrnné výsledky maturitních testů. Rozdíly mezi jednotlivými výsledky 
ukazují grafy1-3. Výsledky jsou seřazeny podle průměrných známek na vysvědčení, od 
nejlepších k nejhorším. Rozdíly mezi hodnoceními jednotlivých zkoušek jsou udávány 
v procentech. 

Grafy 1a, 1b, 1c porovnávají školní výsledky s maturitní generálkou MAG celkově 
(Graf 1a), s didaktickým testem MAG (Graf 1b) a s písemnou prací MAG (Graf 1c). Celkové 
hodnocení testu je v souladu s hodnocením státních maturit váženým aritmetickým průměrem 
jeho částí – didaktický test má váhu 2, písemná práce váhu 1. 
  
Graf 1a: Rozdíl mezi průměrnou známkou z AJ za poslední 3 klasifikační období a souhrnným výsledkem AJ 
v MAG 10 vyjádřený v % 

 
Závěry, které lze na základě velmi malého nereprezentativního vzorku učinit,  

nemohou mít průkaznou vypovídací hodnotu (Chráska, 1993). Přesto z grafu vyplývá, že 
výsledky školní klasifikace jsou lepší než výsledky získané v maturitní generálce (rozdíl mezi 
oběma údaji je kladné číslo). Tento jev lze vysvětlit na základě skutečnosti, že zatímco 
studenti přesně znají požadavky, které na ně klade škola a na jejichž splnění se připravují, 
s testováním ve smyslu státní maturity se setkali poprvé. U čtyř z jedenácti studentů však 
rozdíl mezi školními výsledky a výsledky zkoušky MAG nepřekročil 3%, což je vzhledem 
k přepočtu pětistupňové znánkovací stupnice na procentní vyjádření naprosto zanedbatelná 
odchylka. Průměrný rozdíl školních výsledků a výsledků MAG je 9,4%.Výsledky zjištění 
tedy nejsou v rozporu s předpokladem 1. v kapitole 5.  

Grafy 1b a 1c zobrazují rozdíly mezi školními výsledky a úspěšností v jednotlivých 
částech  testu MAG a mají ilustrovat druhou část předpokladu 1 o větším souladu školních 
známek s didaktickým testem. Vzledem k malému množství údajů nelze činit žádné závěry, je 
však zřejmé, že ve sledovaném vzorku studenti s horší známkou z angličtiny (pravá část 
grafu) zvládali didaktický test v porovnání se školními výsledky (graf 1b) lépe než písemnou 
práci (graf 1c). Ani tento závěr tedy není v rozporu s předpokladem 1, ověření tohoto 
předpokladu na statisticky významném vzorku studentů bude předmětem dalšího výzkumu. 
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Graf 1b: Rozdíl mezi průměrnou známkou z AJ            Graf 1c: Rozdíl mezi průměrnou známkou z AJ 
za poslední 3 klasifikační období a didaktickým                za poslední 3 klasifikační období a písemnou 
testem AJ v MAG 10 vyjádřený v %                                   prací AJ v MAG 10 vyjádřený v % 

    
 

5.2 Porovnání školních výsledků a výsledků ověřovacích testování 
INDEX 

 
Mezi generálkou MAG a šetřením INDEX uběhlo půlroční období, kdy učitel 

systematicky připravoval své studenty na zkoušku v souladu s požadavky státní maturity. 
V tomto období již byli všichni učitelé proškoleni jako hodnotitelé písemné práce, znali 
výstupní požadavky a přesná kritéria jejich splnění, a mohli tedy přípravu studentů zaměřit na 
rozvíjení požadovaných dovedností. Lze proto očekávat, že studenti v šetření INDEX 
dosáhnou lepších výsledků než v generálce MAG, zlepšení se projeví především v písemné 
práci. Z grafů 2a – 2c je zřejmé, že zvláště u studentů s horší školní klasifikací došlo ke 
zlepšení výsledků dosažených v testování, výsledky testů v podstatě odpovídají výsledkům 
školního hodnocení. Velmi výrazný je posun v hodnocení písemné práce (graf 2c) – všichni 
studenti dosáhli lepších výsledků, než by se dalo očekávat podle jejich školní klasifikace. 
Tento trend plně potvrzuje předpoklad 2 z kapitoly 5 a bude dále zkoumán na statisticky 
významném vzorku studentů. Pokud další výzkum závěry orientačního šetření potvrdí, bude 
prokázán význam cíleně vedené přípravy ke splnění požadavků maturitní písemné práce na 
dosažené výsledky studentů. 
 
Graf 2a: Rozdíl mezi průměrnou známkou z AJ za poslední 3 klasifikační období a souhrnným výsledkem AJ 
v INDEX vyjádřený v % 

 
 
Graf 1b: Rozdíl mezi průměrnou známkou z AJ            Graf 1c: Rozdíl mezi průměrnou známkou z AJ 
za poslední 3 klasifikační období a didaktickým                za poslední 3 klasifikační období a písemnou 
testem AJ v INDEX vyjádřený v %                                    prací AJ v INDEX  vyjádřený v % 
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Z grafů 1a-c a 2a-c tedy vyplývá, že zatímco u maturitní generálky byly u zkoumaného 
vzorku studentů výsledky dosažené v testu vesměs horší než známky na vysvědčení (rozdíly 
mezi oběma výsledky se pohybují převážně v kladných hodnotách), u šetření INDEX došlo ke 
zlepšení hlavně v písemné práci, kdy byly dosažené výsledky lepší než známka na 
vysvědčení. 
 

5.3 Porovnání výsledků maturitní generálky MAG 10 a šetření INDEX 
 

Zlepšení studentů v písemné práci je lépe patrné z přímého porovnání výsledků obou 
zkoušek. 
 
Graf 3: Rozdíl mezi výsledky maturitní generálky MAG 10 a šetření INDEX vyjádřený v % 

 
Legenda ke grafu:  DT AJ – didaktický test z anglického jazyka 
                               PP AJ – písemná práce z anglického jazyka 
 suma AJ – celkové bodové hodnocení písemné zkoušky 
 G – maturitní generálka MAG 
 I – šetření INDEX 

 
Z grafu je patrné, že rozdíly mezi výsledky didaktických testů obou šetření (modré 

sloupce) v průměru nepřesáhly 10% a pohybovaly se v obou směrech, zatímco rozdíly mezi 
výsledky písemných prácí (hnědé sloupce) dosahují ve všech případech záporných hodnot. To 
znamená, že bodové zisky studentů v šetření INDEX nebyly u didaktického testu předchozí 
přípravou prokazatelně ovlivněny, zatímco výsledky písemné práce se oproti generálce MAG 
10 jednoznačně zlepšily. 
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6. ZÁVĚR 
 
Příspěvek zkoumá změnu metod výuky a hodnocení cizího jazyka na českých 

středních školách v důsledku zavedení státních maturit v ČR. Výuka se zaměřuje na všechny 
čtyři řečové dovednosti, nejen poslech a čtení, ověřované didaktickým testem, ale i mluvení a 
psaní.  Nejdůležitější změnu zaznamenala výuka dovednosti psaní v cizím jazyce, které je 
v podobě písemné práce součástí nové maturitní zkoušky a které bylo dosud opomíjeno. 
Dovednost psaní je v současné době rozvíjena a hodnocena v souladu s požadavky státní 
maturity a jednotnými analytickými kritérii, zaměřenými především na splnění 
komunikačního záměru písemné práce.  Proto je příspěvek zaměřen na sledování výsledků 
této části zkoušky a jejich změn v důsledku nových přístupů ve výuce anglického jazyka. 

Na základě v současné době dostupných údajů byly porovnány výsledky písemné části 
maturitní zkoušky, to je didaktického testu a písemné práce, získané v rámci testování 
maturitní zkoušky v průběhu školního roku 2011/2012. Na porovnání výsledků testů psaných 
bez specificky orientované školní přípravy studentů a po jejím zavedení byl sledován vliv 
způsobu přípravy studentů na dosažené hodnocení. Přestože šlo o statisticky nevýznamný 
vzorek skupiny jedenácti studentů, získané závěry jsou v souladu s hypotézou, že způsob 
přípravy studentů ovlivní jejich výsledky při závěrečné zkoušce. Zřetelný vliv se projevil 
především u písemné práce, která dosud na SOŠPg v Liberci neměla jednoznačně 
specifikovaná kritéria hodnocení. Po zavedení hodnotících kritérií podle požadavků maturitní 
zkoušky a cílené přípravě na jejich splnění v rámci maturitní zkoušky došlo u všech 
sledovaných studentů k prokazatelnému zlepšení výsledků při ověřovacím testování.  

Pro možnost objektivního porovnání jednotlivých ověřovaných výsledků bylo třeba 
zohlednit úroveň jazykových kompetencí jednotlivých studentů zapojených do šetření.  Jako 
základ pro průzkum proto bylo zvoleno srovnání výsledků testů studentů s jejich průměrnou 
známkou z angličtiny na vysvědčení za poslední tři klasifikační období. 

Předběžný průzkum uvedený v příspěvku ukazuje, že příprava studentů cíleně 
zaměřená na splnění požadavků státní maturitní zkoušky ovlivní jejich výsledky. Po uvolnění 
výsledků maturitních zkoušek budou závěry z tohoto šetření ověřovány v rámci statisticky 
průkazného výzkumu.  
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