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Historie „nové“ maturitní zkoušky 

• úvahy o „nové“ maturitní zkoušce – konec 90. let 20. století 

    → založeno Centrum pro reformu maturitní zkoušky (Cermat), 

         dnes Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) 

• na začátku nového tisíciletí první ověřovací šetření 

• původní termín spuštění MZ – 2007/2008 

• odklad o 2 roky → 2009/2010 

• odklad o 1 rok → 2010/2011 

• 2011–2018 => 8 ročníků MZ (jarní + podzimní termín) 

• různé úpravy maturitního modelu, obsahu zkoušek… 

 

 

 



Legislativní ukotvení maturitní zkoušky 

• zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění – 

   „školský zákon“ 

 

• vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění – 

   „maturitní vyhláška“ 

 

   → kategorizace žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek 

        pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) 

 

 

 

 

 

 





Sluchové postižení (SP) 
 

Skupina 1 (SP-1) - žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují 

v mluvené češtině (tj. rozumějí mluvené češtině bez odezírání). Žáci nemají obtíže (nebo 

jen mírné) se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) a jejich písemný projev není 

důsledky postižení ovlivněn, nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez 

úprav (po formální ani obsahové stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné 

populace). 

 

Skupina 2 (SP-2; SP-2-A) - žáci se sluchovým postižením nebo žáci se souběžným 

postižením více vadami různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (k porozumění 

mluvené češtině musejí odezírat) s možnou podporou dalších komunikačních systémů 

odvozených od českého jazyka a uvedených v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. Žáci mají vážnější 

obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav) nebo se psaním (po jazykové 

stránce); pracují s upravenou zkušební dokumentací. Na základě doporučení školského 

poradenského zařízení mohou ke čtení, porozumění čtenému, psaní nebo k dalším činnostem 

souvisejícím s maturitní zkouškou využít služby asistenta. 

 

Skupina 3 (SP-3-T; SP-3-T-A) - žáci se sluchovým postižením (převážně žáci prelingválně 

neslyšící) nebo žáci se souběžným postižením více vadami různé etiologie, kteří za svůj 

mateřský jazyk považují český znakový jazyk. Žáci primárně komunikují českým 

znakovým jazykem, případně komunikují prostřednictvím jiného komunikačního systému, 

který není odvozen od českého jazyka; pracují s upravenou zkušební dokumentací. Žáci 

vykonávají modifikovanou zkoušku: český jazyk a cizí jazyk-v úpravě pro neslyšící. Žáci 

využívají služby tlumočníka (v případě postižení více vadami navíc služby asistenta). 



 

 

 

Model maturitní zkoušky 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci ve skupině SP-3 skládají 2 povinné zkoušky ve SČ MZ: 

1. český jazyk v úpravě pro neslyšící (ČJN) 

2. anglický jazyk v úpravě pro neslyšící (AJN) nebo matematika 

 

 

 

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

2018 

2 povinné zkoušky: 

1. český jazyk a literatura  

2. cizí jazyk nebo matematika 

2–3 povinné zkoušky 

(stanovuje RVP/ ředitel školy) 

max. 2 nepovinné zkoušky: 

cizí jazyky, matematika 

max. 2 nepovinné zkoušky 

(nabídku stanovuje ředitel školy) 
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Český jazyk v úpravě pro neslyšící (ČJN) 

• komplexní jazyková zkouška (3 dílčí zkoušky) 

→ ověření tří složek jazykových dovedností 

• je připravována jako zkouška z češtiny jako cizího, 

respektive druhého jazyka 

• vztahuje se k úrovni B1 dle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) 

• použité testy a zadání jsou přístupné na 

www.novamaturita.cz (včetně videonahrávek překladů 

do českého znakového jazyka) 

 

 

 

 

 

http://www.novamaturita.cz/


Jazykové úrovně podle SERRJ 

 

A1/A2 – Uživatel základů jazyka 

 

B1/B2 – Samostatný uživatel 

 

C1/C2 – Zkušený uživatel 

 



Český jazyk v úpravě pro neslyšící (ČJN) 

– struktura zkoušky 

 

 

 

 

 

ČÁST ZKOUŠKY VÁHA 
DOVEDNOST/ 

KOMPETENCE 

ČASOVÁ 

DOTACE 

POČET 

ČÁSTÍ 

HRANICE 

ÚSPĚŠNOSTI 

DIDAKTICKÝ TEST 33 % 

Čtení s porozuměním 

120 minut 

4 

44 % 
Jazyková 

kompetence 
3 

PÍSEMNÁ PRÁCE 33 % Psaní 180 minut 2 40 % 

„ÚSTNÍ“ ZKOUŠKA 33 % 
„Ústní“ zkouška 

vedená formou chatu 
30 minut 3 44 % 



STRUKTURA DIDAKTICKÉHO TESTU ČJN OD MZ 2016 

                  
 ČTENÍ 

 
JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

Část 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Typ 
úloh 

m-ch 
(A–D) 

otevřené 
úlohy 

m-ch    
(A–D) 

přiřazovací  
5:7 

m-ch 
(A–C) 

otevřené 
úlohy 

otevřené 
úlohy 

Počet 
úloh 

6 8 5 5 10 5 5 

24 úloh 20 úloh 

 

celkem 44 úloh 



Typy testových úloh 

 

 

Základním hlediskem pro rozdělení úloh je způsob vytváření odpovědi. Podle 

tohoto kritéria jsou testové úlohy rozdělovány na: 

• uzavřené úlohy (žák vybírá odpověď z nabídky několika alternativ, 

posuzuje pravdivost/nepravdivost výroku apod.)  

 s výběrem odpovědi (multiple-choice) 

 dichotomické (s dvoučlennou volbou) 

 přiřazovací 

 uspořádací 

 a další… 

• otevřené úlohy (žák sám formuluje odpověď) 

 doplňovací 

 se stručnou odpovědí 

 se širokou odpovědí 

  

Výhody a nevýhody uzavřených X otevřených úloh? 



Ukázky DT ČJN 
 

 

→ DT ČJN MZ 2018 jaro 

 

→ překlady do českého znakového jazyka 

 

 

http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-2018-jaro-1404038443.html
http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-2018-jaro-1404038443.html


Aktivita  

 

Identifikujte zásadní nedostatky uvedených výchozích textů. 







 

 



Písemná práce z ČJN 

 

Obecná specifikace písemné práce: 

 

 

ČÁST TYP ZADÁNÍ ROZSAH POČET BODŮ 

1. Strukturované 120–150 slov 24 

2. Strukturované 60–70 slov 12 



Písemná práce z ČJN – typy textů 

 

1. ČÁST 

  korespondence 

(formální/neformální) 

  vypravování 

  článek 

  charakteristika 

 
 

2. ČÁST 

  korespondence 

(formální/neformální) 

  zpráva 

  oznámení, pozvánka  

  popis 

 

 



Ukázky zadání PP ČJN 
 

 

→ PP ČJN MZ 2018 jaro 

 

→ překlady do českého znakového jazyka 

 

http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-2018-jaro-1404038443.html
http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-2018-jaro-1404038443.html


Písemná práce z ČJN – kritéria hodnocení 



„Ústní“ zkouška z ČJN vedená formou chatu 
 

 
Struktura zkoušky: 

ČÁST ÚKOL OVĚŘOVANÉ DOVEDNOSTI 

1. Reakce na otázky 
zodpovědět běžné dotazy 

z okruhu všeobecných témat 

2. Popis a porovnání obrázků popsat a porovnat obrázky 

3. 
Interakce v rámci zadané 

komunikační situace 

udržovat a ukončit jednoduchý 

rozhovor, zodpovědět dotazy, 

zjistit informace, udílet pokyny, 

dosáhnout komunikačního cíle 

apod. 



„Ústní“ zkouška z ČJN vedená formou chatu 

→ fotografie 

 

→ ukázka pracovního listu (zkoušející, žák, příloha) 

 

→ ukázka záznamu chatu 

 

Foto 1.JPG
CJN_PL_02_zkousejici.docx
CJN_PL_02_zak.docx
CJN_PL_02_priloha.docx
Ukazky_chatu_ANIMACE.pptx


Ústní zkouška z ČJN – kritéria hodnocení 

 

 



Aktuální otázky? 

• jazyková úroveň zkoušky ČJN? 

• počty žáků SP-3 do budoucna? 

• budoucnost maturitní zkoušky? 



Děkuji vám za pozornost! 

 

 

 

 

Případné dotazy rád zodpovím na 

andrejsek@cermat.cz. 

 

P. S.  Zájemci o tvorbu testových úloh vítáni.  

mailto:andrejsek@cermat.cz

