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matematika a informační a komunikační technologie. Až s určitým odstu-
pem se za těmito, vnímáno veřejností jako jádrovými, předměty nachá-
zí tradiční školní naukové předměty v pořadí přibližně rovnoměrného 
poklesu preferencí zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, chemie, plynu-
le na ně navazují „nové“ tři výchovy ke zdraví, etická, ekologická, až 
za nimi tradiční tělesná a pracovní. Již pod středem škály důležitosti se 
nacházejí v odstupu výchovy výtvarná a hudební, odmítáno veřejností je 
pak náboženství.

6.3 Nová maturita: hlavní zjištění 

Respondenti našeho výzkumu byli dotázáni vždy čtyřmi otázkami 
na dosavadní maturitní zkoušku a na chystanou novou maturitu. I přes 
pozitivní nahlížení na stávající zkoušku jsou celkově i pozitivní očekávání 
od zkoušky nové. Dosavadní maturitu hodnotí veřejnost jako osvědčení 
o kvalitě absolventa (84 % respondentů rozhodně ano a spíše ano) a ústní 
zkoušení v rámci maturity jako objektivní (80 %), a to i přes to, že již méně 
jich pokládá maturitní zkoušku za srovnatelnou mezi školami (69 %). Slo-
žení maturitní zkoušky pokládá za obtížné 61 % respondentů.

Veřejnost vyjádřila svá pozitivní očekávání od maturity nové pro-
střednictvím souhlasu s výroky, že „je dobře, že část maturitní zkouš-
ky bude realizována formou státem zadávaných testů“ (77 %), že „nová 
maturitní zkouška zvýší kvalitu vzdělávání na středních školách“ (72 %), 

Graf	č.	6.3 Důležitost předmětů pro základní školu
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že „nová maturitní zkouška bude lépe vypovídat o kvalitě absolventa 
střední školy než současná podoba maturity“ (72 %) a že „po zavedení 
nové maturitní zkoušky bude obtížnější složit maturitu než doposud“ 
(70 %) (srov. graf č. 6.4).

Tyto výsledky navozují otázky po konzistentnosti názorů veřejnosti 
na maturitu dosavadní a novou. K hledání latentní názorové struktury 
veřejnosti byla použita faktorová analýza.

Na základě faktorové analýzy výše uvedených položek lze identifikovat 
dva poměrně silné faktory náklonnosti k dosavadní podobě maturitní 
zkoušky a k připravované nové maturitě (tyto faktory společně vysvět-
lují téměř 70 % celkového rozptylu). Faktorová analýza identifikovala 
nejednoznačné zařazení položek vztahujících se k obtížnosti maturity 
stávající i té nové („složit maturitní zkoušku je v dnešní době obtížné“ 
a „po zavedení maturitní zkoušky bude obtížnější složit maturitu než 

86 V grafu č. 4 a 5 jsou prezentována pouze procenta z těch respondentů, kteří svůj názor v dané 
položce vyjádřili. Počty těch, kteří odpověděli „nevím/neumím se rozhodnout“, se lišily 
u položek vztahujících se ke stávající a nové maturitě. Nejméně váhavých respondentů bylo 
u položky „maturitní zkouška svědčí o kvalitě absolventa střední školy – pouze 2 %. Nejvíce 
respondentů bylo nejistých u stávající maturity ohledně její náročnosti a srovnatelnosti mezi 
školami – 10 %. Procento nejistých respondentů bylo v případě všech položek vztahujících se 
k nové maturitě ještě vyšší a pohybovalo se mezi 10 % a 15 %.

Graf	č.	6.4 Názory na dosavadní maturitní zkoušku86
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dosud“). Po vyloučení těchto položek identifikovala faktorová analýza 
zřetelně dva jmenované faktory.

Tyto faktory byly použity pro další analýzy. Ukázalo se, že hodno-
ty těchto faktorů jsou závislé na věku respondentů. Respondenti od 18 
do 29 let jsou více nakloněni nové maturitě. Náklonnost k dosavadní 
podobě maturity má mírně stoupající trend s věkem. Naopak náklonnost 
k nové maturitě poměrně prudce klesá s věkem od 18 do 49 let. Věková 
skupina nad 50 let již nemá tak silně vyhraněný názor.

Ačkoliv z hlediska skladby předmětů a  formy je maturitní zkouš-
ka v současné době v zásadě shodná s maturitou před rokem 1989 (až 
na  možnost volby cizího jazyka oproti předepsané ruštině), tak její 
obtížnost se stala postupně díky vysoké autonomii škol nesrovnatelnou. 
Respondenti starší 40 let „zažili“ dosavadní maturitu ještě před rokem 
1989, respondenti ve věku 18–29 let naproti tomu byli všichni přímý-
mi svědky, ve smyslu maturitního věku v posledním desetiletí, příprav 
na novou maturitu. Někteří z nich se mohli účastnit i přípravných pro-
gramů Maturita nanečisto. V této věkové skupině převažuje vyšší náklon-
nost k nové maturitě bez ohledu na aktuálně dosažené nejvyšší vzdělání, 
tedy bez ohledu na to, zda respondent měl či neměl vlastní zkušenost 
s maturitní zkouškou.

Graf	č.	6.5 Názory na novou plánovanou maturitní zkoušku
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Tab	č.	6.1 Matice faktorových zátěží

 
Faktor	1	

(náklonnost	
k nové	maturitě)

Faktor	2	
(náklonnost	

k dosavadní	maturitě)

Maturitní zkouška svědčí o kvalitě 
absolventa střední školy   ,786

Náročnost maturitní zkoušky je srov-
natelná mezi školami   ,765

Ústní zkoušení před komisí jako sou-
část maturitní zkoušky je objektivní   ,764

Je dobře, že část maturitní zkoušky 
bude realizována formou státem zadá-
vaných testů

,855  

Nová maturitní zkouška zvýší kvalitu 
vzdělávání na středních školách ,898  

Nová maturitní zkouška bude lépe 
vypovídat o kvalitě absolventa střední 
školy než současná podoba maturity

,888  

% rozptylu 39,6 30,1

kumulativní % rozptylu 39,6 69,8

Pozn.: Použita byla metoda hlavních komponent a rotované řešení s podmínkou 
varimax.

Jak ukazuje graf č. 6.7, náklonnost k dosavadní maturitě převažuje 
u lidí s vyšším vzděláním, náklonnost k nové maturitě je vyšší spíše u lidí 
s nižším vzděláním. „Majitelé“ dosavadní maturity se jí tedy více zastávají.

Respondenti mají ohledně testování poměrně konzistentní názo-
ry. Názor na testování žáků na konci ZŠ souvisí s názory vztahujícími 
se k nové maturitě. Korelační koeficient faktoru náklonnosti k nové 
maturitě a podpory státního testování na konci základní školy je 0,232 
(p < 0,01), korelační koeficient v případě faktoru náklonnosti k dosavad-
ní maturitě není statisticky významný (p > 0,05).

Náklonnost k dosavadní či nové maturitě souvisí s celkovou spokoje-
ností veřejnosti se současným stavem společnosti.87 Ti, kteří na současný 

87 Spokojenost se současným stavem společnosti byla zjišťována způsobem používaným i v jiných 
sociologických šetřeních prostřednictvím takto formulované otázky s nabídkou odpovědí ze 
čtyřstupňové škály – rozhodně spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen, rozhodně nespoko-
jen. Přípustná byla i varianta nevím/nedokážu posoudit, která nebyla tazatelem nabízena.



207

stav společnosti nahlížejí kritičtěji, rovněž kritičtěji nahlíží na dosavad-
ní maturitu (r = 0,174, p < 0,01) a naopak mají pozitivnější očekávání 
od nové maturity (r = −0,139, p < 0,01).

Náklonnost k dosavadní maturitě souvisí i s celkovou spokojeností 
veřejnosti se současným stavem školství (r = 0,192, p < 0,01) a s hodno-
cením vývoje českého školství od změn režimu v listopadu 1989 (r = 168, 
p < 0,01) a v posledních pěti letech (r = 0,133, p < 0,01).

Relativně silná souvislost se prokázala mezi náklonností veřejnos-
ti ke stávající podobě maturity a spokojeností s jednotlivými stupni 
a typy škol (dosažená hladina významnosti testu pro korelační koe-
ficient byla pro všechny stupně a typy škol menší než 0,01). Nejsil-
nější souvislost se ukázala podle očekávání u  těch škol, kterých se 
maturita týká, tedy gymnázií (r = 0,310) a středních odborných škol  
(r = 0,257).

Ukázal se rovněž vliv médií na názory veřejnosti na novou maturi-
tu. Ti, kteří věnují zvýšenou pozornost informacím o školství v médiích, 
jsou kritičtější k nové maturitě, týká se to zejména informací získaných 
z internetu (r = 0,138, p < 0,01) a z televize (r = 0,117, p < 0,01).

Pozn.: V grafu jsou kromě průměrných hodnot faktorů v jednotlivých věkových sku-
pinách znázorněny i standardní chyby odhadu populačního průměru.

Graf	č.	6.6 Porovnání náklonnosti k nové a dosavadní maturitě podle věkových skupin
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Podle veřejnosti by měli být žáci státem testováni v rámci nové matu-
ritní zkoušky z českého jazyka (93 %), z cizího jazyka (87 %), z matema-
tiky (63 %) a z nějakého dalšího předmětu (56 %). Mezi dalšími předměty 
byly nejčastěji uvedeny informační a komunikační technologie (13 %) 
a odborný předmět příslušný dané škole (46 %), ostatní předměty se 
pohybují pod hranicí 5 %.

Pokud jde o výběr povinných předmětů u maturity, je matematika 
nejvíce diskutovaným předmětem a polarizuje veřejnost na zastánce 
a odpůrce povinné matematiky. Byť má ve veřejnosti téměř 2/3 zastánců, 
je to o dost méně než český jazyk nebo i cizí jazyk a jedná se o znatelný 
pokles oproti jejím preferencím na základní škole.

Preference státního testu z matematiky u nové maturitní zkoušky sou-
visí s příjmem i věkem dotázaných (viz graf č. 6.8). Tato závislost na pří-
jmu není lineární díky nerovnoměrnému rozdělení věku respondentů 
v jednotlivých příjmových kategoriích. Závislost preference na věku je 
lineární (r = −192, p < 0,01). Starší lidé preferují matematiku více než 
mladší (ve věkové kategorii 60–69 let preferuje matematiku 76 % respon-
dentů, ve věku 18–29 let pouze 47 %). Nejvíce zastánců má matematika 
u respondentů s nejvyššími příjmy, méně u nejnižších příjmových skupin 
(zvýšená preference v kategorii do 10 000 Kč, resp. do 15 000 Kč, je dána 
výrazně vyšším procentuálním zastoupením věkové kategorie 60–69 let, 

Graf	č.	6.7 Porovnání náklonnosti k nové a dosavadní maturitě podle dosaženého 
vzdělání respondentů
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oproti jiným příjmovým kategoriím), nejméně zastánců má matematika 
u respondentů bez příjmu (tato kategorie je tvořena výhradně respon-
denty ve věku 18–29 let). Český jazyk u maturity preferuje více než 90 % 
respondentů ve všech příjmových kategoriích. Preference cizího jazyka 
narůstá, podobně jako u matematiky, směrem k vyšším příjmovým kate-
goriím. V příjmové kategorii mezi 25 a 30 tisíci Kč se cizí jazyk dostává 
nad hranici 90 %, v kategorii nad 30 tisíc dosahuje preference shodné 
s českým jazykem, a sice 98 %.

Nejčastěji preferovaná kombinace státních testů u nové maturity je 
matematika s českým jazykem a cizím jazykem (24 %), dále pak ještě 
s přidáním odborného předmětu příslušného dané škole (19 %). Tuto 
kombinaci s vynecháním matematiky by doporučilo 11 % respondentů. 
Pouze český jazyk a cizí jazyk by doporučilo 9 % respondentů. Další 
kombinace předmětů jsou pod hranicí 3% volby.

Obdobné výsledky názorů na novou maturitu vyšly i v šetření Stem/
Mark, realizovaném na zakázku Centra pro zjišťování výsledků vzdě-
lávání (Cermat), které novou maturitu připravuje. Toto šetření pro-
bíhalo počátkem roku 2009, respondenty byli vedle laické veřejnosti 
(N = 2013) i žáci SŠ ve věku 16 až 17 let, kterých se bude nová maturita 
v r. 2011 týkat (N = 11 811), ředitelé (N = 315) a učitelé SŠ s maturitou 
(N = 2032).

Graf	č.	6.8 Souhlas se státními testy z matematiky u nové maturity v závislosti na pří-
jmu respondentů
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Následující výsledky jsou převzaty ze Závěrečné zprávy tohoto výzku-
mu (Státní maturity – názory ředitelů, učitelů a žáků SŠ s maturitou 
2009).

O užitečnosti státních maturit je přesvědčeno 45 % dotázaných z řad 
laické veřejnosti, 30 % se domnívá, že nová státní maturita je zbytečná 
(použita pětistupňová škála, přičemž pro zpracování byly sloučeny vždy 
2 krajní body škály – určitě užitečná, spíše užitečná, nemám na to názor, 
spíše zbytečná, určitě zbytečná). 

Tři nejdůležitější efekty, které by státní maturity mohly přinést, jsou: 
1. Maturita získá na vážnosti a užitečnosti, žáci budou mít motivaci k dob-
rým výsledkům (35 %). 2. Pro uchazeče o studium na VŠ odpadnou při-
jímací zkoušky (33 %). 3. Už nebude možné získat maturitní vysvědčení 
„za nic“ (30 %). Vybírány byly maximálně 3 výroky z 8 nabídnutých.

Český jazyk by jako povinný předmět u maturity uvítalo 89 % respon-
dentů, cizí jazyk 80 %, matematiku 51 %. Podle ¼ dotázaných by měli 
žáci maturovat povinně ještě z dalšího předmětu (odborného). Tyto hod-
noty jsou v absolutních číslech o něco nižší než v našem výzkumu, ale to 
je dáno odlišným charakterem položení otázek respondentům. Porovná-
ní preferencí předmětů mezi sebou je totožné. 

Téma	státního	hodnocení	výsledků	vzdělávání	žáků	v uzlových	bodech	
jejich	vzdělávací	dráhy	se	v České	republice	začalo	vážně	diskutovat	
ke konci	90.	let	20.	století	a souviselo	s realizací	postupné	decentra-
lizace	vzdělávacího	systému	a zvyšující	se	autonomií	škol.	Důraz	byl	
postupně	přenášen	z kontroly	procesů	na potřebu	kontroly	výstupů	
a podporu	autoevaluačních	procesů	(Bílá	kniha	2001).	Názory	na způ-
sob	realizace	kontroly	výstupů	však	nejsou	natolik	ujasněné,	aby	se	
těšily	 širší	podpoře	mezi	odborníky,	natož	politiky.	Podoba	státní	
maturity	se	stále	měnila	a byla	již	po několikáté	odložena.	Způsob	
realizace	kontroly	výstupů	na konci	základní	školy,	příp.	i v její	polovi-
ně	po 5.	třídě,	už	není	do budoucnosti	vůbec	zřejmý.	V České	republice	
máme	určité	dílčí	zkušenosti	z pilotních	projektů	Maturita	nanečisto	
a testování	na konci	5.	a 9.	třídy.	Realizace	těchto	projektů	vzbuzuje	
i mediální	pozornost,	takže	se	o nich	dozvídá	i široká	veřejnost.	V této	
studii	byla	věnována	pozornost	právě	tomu,	jak	veřejnost	vnímá	státní	
testování	na konci	základních	škol	a dosavadní	a novou	podobu	matu-
rity.	Ukazuje	se,	že	názory	na testování	žáků	na konci	základní	školy	
se	velmi	liší	(od jasného	souhlasu	po jasné	odmítání	v přibližně	srovna-
telném	zastoupení	respondentů).	Mezi	zastánci	testů	jsou	jako	důvody	
tohoto	testování	jednoznačně	preferovány	funkce	zpětnovazební	pro	
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informovanost	žáka	a jeho	rodičů	a informovanost	učitelů	a vedení	
školy,	kterou	dítě	navštěvuje,	nejméně	je	podporován	důvod	externího	
hodnocení	škol.	

Respondenti	mají	o stávající	maturitní	zkoušce	vysoké	mínění,	
téměř	 85	%	 je	 přesvědčeno,	 že	 maturitní	 zkouška	 svědčí	 o  kvalitě	
absolventa	střední	školy	a i ústní	zkouška	před	komisí	je	pokládá-
na	za objektivní	(80	%).	Podobně	vysoká	očekávání	jsou	i od nové	
maturitní	zkoušky.	72	%	respondentů	je	přesvědčeno,	že	nová	matu-
ritní	zkouška	bude	lépe	vypovídat	o kvalitě	absolventa	střední	školy	
než	současná	podoba	maturity	a 77	%	respondentů	vítá,	že	součástí	
budou	i státem	zadávané	testy.	Otázky	na stávající	a novou	maturitu	
nebyly	postaveny	konfliktně	proti	sobě.	Nejprve	byly	položeny	otázky	
na maturitu	současnou,	pak	teprve	na novou	s upřesněním,	že	její	
součástí	budou	státem	zadávané	testy.	Lze	si	 tím	vysvětlit	 souběž-
né	vysoké	mínění	o maturitě	současné	a přitom	i vysoké	očekávání	
od maturity	nové.	Zajímavé	je,	že	nové	maturitě	jsou	nakloněni	spíše	
mladší	respondenti	ve věku	18–29	let,	starší	generaci	se	více	zamlouvá	
dosavadní	podoba	maturity.	Může	to	být	dáno	přímou	konfrontací	
mladší	generace	se	zvyšujícím	se	rozdílem	úrovní	maturitní	zkouš-
ky	na jednotlivých	školách	od 90.	let	minulého	století	a u některých	
respondentů	patrně	i vlastní	zkušeností	s pilotováním	nové	maturi-
ty	v Maturitách	nanečisto.	Pokud	jde	o předměty,	tak	veřejnost	jed-
noznačně	podporuje	český	jazyk	a cizí	jazyk	jak	při	testování	žáků	
na konci	základní	školy,	tak	u maturity.	Názory	na matematiku	se	liší,	
při	testování	na konci	základní	školy	je	veřejností	preferována	ještě	
o něco	více	než	cizí	jazyk,	u maturity	je	doporučována	méně,	a sice	
přibližně	dvěma	třetinami	respondentů.	Více	je	matematika	prefero-
vána	staršími	spoluobčany	a občany	s vyššími	příjmy,	kteří	ji	patrně	
vnímají	přímo	či	nepřímo	i spolu	s cizím	jazykem	jako	klíč	jejich	úspě-
chu.	Vedle	tradičních	předmětů	mateřského	jazyka	a matematiky	se	
dostává	minimálně	na jejich	úroveň	cizí	jazyk	a dalším	nejvíce	prefe-
rovaným	předmětem	je	informační	a komunikační	technologie.	Tato	
čtveřice	předmětů	se	jen	v drobných	obměnách	těší	preferenci	veřej-
nosti	jak	na základní	škole,	tak	na střední	škole.	Veřejnost	tyto	čtyři	
předměty	patrně	chápe	jako	jádro	současného	všeobecného	vzdělání	
(srv.	kap.	5.8).

Témata	testování	žáků	na základní	škole	a nová	maturita	byla	dvě	
z řady,	na která	se	realizovaný	výzkum	dotazoval	veřejnosti.	Proto	
otázky	byly	formulovány	stručně,	bez	uvedení	respondentů	do kontex-
tu,	nezaměřily	se	na celou	šíři	dané	problematiky	a byly	soustředěny	
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na aktuální	stav	řešení	těchto	témat	v České	republice.	V tomto	smyslu	
je	potřeba	na prezentované	výsledky	nahlížet.

To,	jaká	bude	za několik	let	v České	republice	podoba	evaluačního	
systému	a v rámci	něho	monitoring	a hodnocení	výsledků	vzdělávání	
žáků	opouštějících	jednotlivé	stupně	škol,	ještě	není	moc	jasné.	Jisté	
je,	že	veřejnost	tato	témata	vnímá	rozporuplně	někde	více	(testování	
na konci	základní	školy),	někde	méně	(státní	maturita).	Dosavadní	
absence	plnohodnotné	realizace	těchto	aktivit,	rozdílné	zkušenosti	
z jiných	zemí,	rozporuplné	mediální	prezentace	i vyjádření	politiků	
tomuto	stavu	jen	nahrávají.


