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Abstrakt 

Cílem práce je sjednotit poznatky o maturitě z matematiky do roku 2010 a státní maturitě s 
důrazem na matematiku, která proběhla v roce 2011. Dále zjistit a porovnat názory učitelů matematiky 
středních škol a studentů matematiky vysoké školy na zavedení státní maturity. V neposlední řadě 
porovnat a zhodnotit požadavky na studenty k maturitě u vybraných středních škol v Opavě, úspěšnost 
studentů u státní maturity z matematiky a další.  
V práci jsou zpracovány výsledky průzkumů. První z nich se týká informací poskytnutých z 
vybraných středních škol. Druhý, který je proveden formou sondáže1, obsahuje informace týkající se 
názorů středoškolských učitelů matematiky na státní maturitu. Konečně třetí průzkum je doplněním 
druhého, který je uskutečněn mezi vysokoškolskými studenty matematiky. Výsledky průzkumu jsou 
doplněny podrobným popisem obou výše zmíněných maturit včetně jejich průběhu a typových 
příkladů a stručnou historii maturitní zkoušky.  
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Úvod 

Maturita je pojem pocházející z latinského slova maturitas, přeloženo do češtiny jako 
zralost. Maturita, kdysi nazývána či označována „Zkouška dospělosti“. Dnes je středoškolské 
vzdělání ukončeno tzv. maturitní zkouškou.  
Pro zajímavost si uvedeme roky, ve kterých byly provedeny zásadní změny týkající se 
povinnosti studentů skládat maturitu z matematiky. V druhé polovině 19. století měla 
matematika v oblasti vzdělávání důležité postavení. Na všech typech gymnázií byla povinná 
maturitní zkouška z matematiky. Jak ústní, tak písemná.  
1909 – zrušena písemná část MZ z matematiky. 
1918 – zachována povinná ústní MZ z matematiky. 
1939 – sjednocení gymnázií, zrušena povinnost maturování z matematiky. 
1948 – 1953 – přechodné období, matematika jako volitelný předmět MZ. 
1960 – povinná ústní MZ z matematiky. 
1965 – třídy zaměřené na matematiku a fyziku. 
1969 – gymnázia rozdělena na větev humanitní a přírodovědnou, matematika povinná pouze 
na přírodovědné. 
1984 – matematické třídy v každém krajském městě, MZ z matematiky povinná ústní i 
písemná. 
1990 – matematika volitelný předmět MZ. [3] 
 

O změně podoby maturitní zkoušky a zavedení tzv. státních maturit se začalo vážně 
hovořit už v polovině 90.let minulého století. [1] Oficiálně však státní maturita proběhla až 
v roce 2011. Jedním z nejdůležitějších důvodů zavedení nové maturity je jednotné hodnocení 
všech středních škol v ČR. Shodná část maturity pro všechny žáky. Zajišťuje stejná kritéria 
hodnocení, objektivitu, totožné zadání. Do této doby nebyla maturita považována za 

                                                
1 Sondáží rozumíme průzkum veřejného mínění, který je prováděn na menším vzorku obyvatelstva. 



objektivní. Důvodem mohla být skutečnost, že každá škola měla jiná měřítka pro hodnocení 
žáků. Při vzniku nové maturity však došlo ke sjednocení požadavků.  
Jakýmsi hlavním cílem, jehož zatím nebylo dosaženo, je docílit takových srovnatelných 
maturitních vysvědčení, aby je vysoké školy mohly brát jako kritérium pro přijetí. [2] Státní 
maturita jako vstupenka na vysokou školu? Rektoři vysokých škol se této myšlence nebrání. 
Nejdříve však chtějí zjistit, jak státem řízená zkouška bude probíhat a zda bude splňovat 
požadavky, které vysoké školy na své žadatele mají - tedy že budou zjišťovat studijní 
předpoklady studentů. Problém je ale v tom, že již v minulosti velká část rektorů jasně 
Ministerstvu školství vzkázala, že pokud by měli státní zkoušku uznávat, musela by její 
součástí být i matematika. 
 
Státní maturita z matematiky 

Státní maturitu z matematiky můžeme volit jako zkoušku povinnou i nepovinnou. Žák 
má možnost výběru ze dvou úrovní – základní a vyšší. Přičemž jako povinnou zkoušku si 
může zvolit základní verzi a jako nepovinnou zkoušku verzi vyšší. Tato možnost od roku 
2013 zanikne. Maturita z matematiky probíhá ve formě didaktického testu. Uveďme si jednu z 
definic didaktického testu. Didaktické testy zjišťují úroveň žákových vědomostí, dovedností a 
návyků. Jejich výsledky vyjadřují především to, co si žák učením osvojil. [5] Doba pro řešení 
didaktického testu je u obou verzí odlišná. U základní verze je doba trvání 90 minut, u verze 
vyšší 120 minut. V testu se vyskytují jak úlohy otevřené (bez možnosti výběru odpovědi), tak 
i úlohy uzavřené ( s možností výběru odpovědi). Ve vyšší úrovni se navíc mohou objevit 
úlohy otevřené se širokou odpovědí (hodnotí se postup řešení). 
Během stanovené doby, po kterou žáci státní maturitu z matematiky skládají, je s nimi ve třídě 
tzv. zadavatel. Zadavatele určuje ředitel školy nejpozději jeden měsíc před konáním 
didaktických testů. Při konání didaktického testu každý žák sedí v samostatné lavici. V jedné 
učebně může být maximálně 17 žáků. [6] 

 
Tabulka 1: Kritéria hodnocení státní maturity z matematiky 

 

 

 

Zkušební předmět 

Základní a vyšší úroveň obtížnosti 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky 

(včetně) 

Převod procentních bodů na známku; 

Hranice bodového intervalu 

4 

(dostatečný) 

3 

(dobrý) 

2 

(chvalitebný) 

1 

(výborný) 

matematika 33% 33 – 51% 51 – 68% 68 – 84% 84 – 100% 

 
Státní maturita v číslech [4]: Nejčastěji propadali studenti z matematiky, neuspělo jich 

14,4 procenta. Ke státním maturitám se přihlásilo 98 762. Učitelé ke zkouškám nepustili 
9 600 žáků. Maturitu zvládlo 70 722 středoškoláků. 17 176 žáků bylo u maturit neúspěšných. 
 
Popis a výsledky průzkumu 

Na základě aktuálního tématu mé práce byl proveden průzkum formou dotazníku mezi 
středoškolskými učiteli matematiky. Uvedeme si vybrané otázky z dotazníku včetně závěrů 
z nich plynoucí. 
Souhlasíte se zavedením státní maturity? Je podle Vás nutná? 
Myslíte si, že je zapotřebí dvou verzí u státní maturity z matematiky? (tj. základní a vyšší 
úroveň) 
Považujete státní maturitu za náročnější než klasickou? A proč? 



Měla by být podle Vašeho názoru státní maturita z matematiky povinná? 
Jaká je podle Vašeho názoru výhoda státní maturity z matematiky?  
(možnosti: písemná forma státních maturit; porovnání s ostatními školami v kraji; atestace 
celkového přehledu učiva; celkové srovnání žáků v ČR; možnost využití výsledků SM pro 
přijímací řízení na VŠ) 
Jaká je podle Vašeho názoru naopak nevýhoda státní maturity z matematiky?  
(možnosti: písemná forma SM; sjednocení výsledků škol s různým zaměřením; nedostatečná 
připravenost žáků v posledních ročnících při zavádění státních maturit; ztráta osobního 
přístupu ze strany učitele; vyšší náklady při zkoušení a zavádění státních maturit) 
 

Převážná většina respondentů se zavedením SM souhlasí, ale raději by volili jinou 
formu, přičemž neuvádí jakou. Navíc se jim nelíbí cena, kterou státní maturita stojí a její 
administrativní zátěž. Na druhé straně menšina, která je proti zavedení státní maturity, uvádí 
neméně podstatné argumenty. Píší, že se srovnává nesrovnatelné. Nelze srovnávat střední 
odborné školy, gymnázia a střední odborné učiliště (obory s maturitou). Na těchto školách je 
různá úroveň, co se týká matematiky.  
V neposlední řadě učitelé požadují zpětnou vazbu a tu jim evidentně, soudě z dotazníků, státní 
maturita nepřináší. Neví tak, co žákům dělalo u státní maturity z matematiky největší 
problémy a na čem by měli či mohli zapracovat.  
Díky odlišnosti typů škol schvaluje polovina odpovídajících učitelů dvě verze – základní a 
vyšší úroveň. Co se týká náročnosti státní maturity, v žádném případě ji respondenti 
nepovažují za náročnější než klasickou (ústní) maturitu. Tvrdí, že vyšší úroveň je s klasickou 
maturitou srovnatelná, přičemž základní by měl zvládnout i velmi dobrý žák deváté třídy 
základní školy. Větší polovina učitelů považuje za vhodné, aby matematika byla jedním 
z povinných maturitních předmětů. Požadují alespoň základní úroveň, jelikož matematika je 
v životě velmi důležitá, a to např. z hlediska spočtení si vlastních nákladů.  
Jako nejčastěji uváděná výhoda státní maturity bylo celkové srovnání žáků v ČR. Naopak 
nevýhoda – vyšší náklady při zkoušení a zavádění státních maturit.  
 

Výsledky tohoto průzkumu byly srovnány s názory vysokoškolských studentů učitelství 
matematiky na uvedenou problematiku. Podívejme se tedy, jak dalece se názory liší či naopak   
shodují. 
Co se týká zavedení státní maturity tak jako většina učitelů, tak i většina studentů s touto 
školskou reformou souhlasí. Uvádí převážně i stejné pozitivní důvody, které z toho plynou. 
Hlavními jsou, že státní maturita zajišťuje objektivitu a srovnává různé typy středních škol. U 
otázky, která se ptala na potřebu dvou verzí státní maturity z matematiky, se názory výrazně 
liší. Studenti tvrdí, že dvě verze jsou rozhodně zapotřebí. Nelze přeci srovnávat gymnázia, 
střední odborné školy a střední odborná učiliště. Na školách je jiná hodinová dotace a odlišná 
úroveň matematiky. Učitelé chtějí, aby matematika byla zařazena mezi povinné maturitní 
předměty, ale studenti s tím nesouhlasí. Zdůvodnili své odpovědi tím, že matematiku se každý 
člověk není schopen naučit či ji porozumět. V neposlední řadě co se týká výhod státní 
maturity studenti i učitelé se shodli. Nejčastěji volená výhoda bylo celkové srovnání žáků 
v ČR. Nevýhoda už tak jednoznačná nebyla. Studenti poukazují na to, že žáci, kteří jsou 
v posledním ročníku střední školy, nejsou na státní maturitu dostatečně připraveni. 
 
Závěr 

Práce je věnována tématu týkající se změn v maturitách z matematiky v letech 2010 – 
2011. Text obsahuje jak všeobecné informace k maturitám do roku 2010 a k „nové“ státní 
maturitě, tak konkrétní poznatky o výše zmíněných maturitách se zaměřením na matematiku.  



Cílem této práce bylo sjednotit informace k uvedenému tématu a zmapovat názory 
středoškolských učitelů na zavedení státní maturity.  
Na začátku práce se pro zajímavost vyskytují roky, ve kterých byly provedeny změny, které 
se týkají povinnosti žáků skládat maturitu z matematiky. Dále jsou zde ve stručnosti uvedeny 
informace ke státní maturitě s důrazem na matematiku a tabulka obsahující kritéria hodnocení 
státní maturity z matematiky. V neposlední řadě popisuji průzkumy, které byly uskutečněny 
formou sondáže vzhledem k malému vzorku testovaných osob. Pro sondáže byly využity 
dotazníky, jejichž otázky byly zaměřeny na státní maturitu s důrazem na matematiku. První 
průzkum se týkal názorů středoškolských učitelů matematiky. Druhý byl pouhým doplněním 
prvního a byl uskutečněn během absolvování stáže na Přírodovědecké fakultě univerzity 
Palackého v Olomouci. Dotazník byl rozdán vysokoškolským studentům matematiky. Na 
závěr příspěvku je uvedeno porovnání otázek, které byly pro obě testované skupiny stejné.  
Téma, kterému byla tato práce věnována, je poměrně aktuální a čerstvé. V roce 2013 bude mít 
státní maturita novou podobu. Během následujících let by se struktura státní maturity měla 
nadále měnit.   
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 Abstract 
The aim of this thesis is to unify the findings about the general secondary education examination 
(GSEE) in mathematics until 2010 and the national general secondary education examination 
(NGSEE) emphasizing the exam in mathematics which took place in 2011, to find out and compare 
opinions of secondary school maths teachers as well as university students of mathematics on the 
introduction of the NGSEE, and, finally, compare and evaluate demands on students in selected 
secondary schools in Opava, success of students in the NGSEE in mathematics, etc.  
Results of researches are processed in this thesis. The first one deals with the information provided by 
selected secondary schools in Opava; the second research, which was carried out as a probe2, includes 
information concerning opinions of secondary school maths teachers on the NGSEE. Finally, the third 
research is a kind of complement to the second one; it was carried out among university students of 
mathematics. Results of researches have been processed in the thesis and they have been completed 
with a detailed description of both the above mentioned general secondary education examinations 
including their progress as well as type examples and a  brief history of the GSEE. 
 

                                                
2The probe means a poll carried out on a small sample of population.   


