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Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící 

Přednášející: Mgr. Jan Andrejsek 

 

 absolvent našeho oboru 

 od roku 2010 působí v CERMATu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) – 

předtím Tamara Kováčová, která je též absolventkou našeho oboru 

 od počátku maturitní zkoušky v úpravě pro neslyšící, spolupracujeme s doktorkou 

Hudákovou 

Maturitní zkouška v úpravě pro neslyšící 

 o nové státní maturitní zkoušce se mluví od roku 1995 

 2008 – uzákoněna nová maturitní zkouška, ale poté se odložila 

 2010 – bylo těsně před volbami, tak se to opět posunula  

 2012 – byla po několikaletém odkladu zahájena (teď odmaturoval 8. maturitní ročník) 

 maturitní zkouška je ukotvená ve školském zákoně (zákon č. 561/2004 Sb. v platném 

znění – „školský zákon“ a doprovodním spisem je maturitní vyhláška (vyhláška č. 

177/2009 Sb. v platném znění – „maturitní vyhláška“) 

o kategorizace – žáci s tělesním postižením, se sluchovém postižením… 

 tahle kategorie je rozdělena na tři skupiny podle míry modifikací – formální úpravy ve 

smyslu časového navýšení, pomůcky, didaktické kompenzační pomůcky (překladové 

slovníky...) 

 v našem zájmu je tedy maturitní zkouška upravená pro neslyšící  

o skupiny 1 a 2 – jejich primární jazyk je český jazyk – SP 1 (komunikují 

v mluveném jazyce, bez odezírání), SP 2 (komunikují v českém jazyce 

s odezíráním) 

o skupina 3 – je dnes v našem zájmu – primárně komunikují v ČZJ, považují ho 

za svůj mateřský jazyk, převážně jde o prelingválně neslyšící 

 maturitní model – společná modelová část  

o SP 3 skládá dvě zkoušky – ČJ v úpravě pro neslyšící a poté matematika nebo AJ 

v úpravě pro neslyšící – student nemá na výběr z jiného cizího jazyka, protože 

jiný jazyk se na našich školách nevyučuje 

 každoročně je žáků v SP 3 – (viz tabulka z prezentace), jeden výkyv v roce 2014 – kdy 

maturoval jeden ročník z nástavbového studia, ale jinak každoročně jich je kolem 20 

 Kolik je středních škol, které se zaměřují pro sluchové postižené? 

o 2 – dvě pražské škol – Výmolova a Holečkova (Ječná se nezapočítává, protože 

nikdy zde nebyl žák ze skupiny SP 3) 

o Brno 

o Hradec Králové – zde je nejvíce žáků, kteří spadají do skupiny SP 3 

o ve Valašské Meziříčí  

 škola v Holečkové ulici – má v poslední době málo studentů ve skupině SP3 – jeden 

dva žáci – proč takový úbytek? – málo učitelů, kteří mají kompetence ve ZJ, více 

slyšících studentů 
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 za 8 let je i po jednom studentovi ze škol hlavního vzdělávacího proudu – jsou to žáci 

v integraci, ale byli zařazeny do skupiny SP 3 

 v dnešní době si více studentů volí jako druhý předmět anglický jazyk, v posledních 

třech letech nebyl jediný student, který by si zvolil matematiku jako druhý předmět 

Český jazyk v úpravě pro neslyšící 

 ověřujeme tři složky jazykových dovedností 

 je připravována jako zkouška z češtiny jako cizího jazyka, respektive druhého jazyka 

 vztahuje se k úrovni B1  

 URL: www.novaturita.cz 

 tři dílčí zkoušky – didaktický test, písemná zkouška a ústní zkouška (formou chatu) 

o didaktický test – 7 částí – čtení a jazykové kompetence v oblasti tvarosloví, 

slovotvorby, úlohy zaměřené na lexikum 

 test nevzniká nahodile, ale je to detailní práce 

 tvůrce testů se musí řídit specifikační tabulkou – jak má být dlouhá 

úloha, na jaké dovednosti má být daná úloha zaměřená, zajištuje 

srovnatelnost testů napříč ročníky 

 dané úlohy musí být zaměřené na: pochopit hlavní myšlenky a úlohy kde 

má žák pochopit informace z různých částí textu, rozpoznat hlavní body, 

vyhledat a porozumět detailní informaci… 

 typy testových úloh: 

 uzavřené (vybírání z nabídky, ano/ne, pravda/nepravda) 

 otevřené (tvoří odpověď sám)  

 oba typy mají své výhody a nevýhody – tipování, otevřené jsou 

daleko horší na vyhodnocování… 

Test z roku 2018 

 zadání pro naší cílovou skupinu si můžeme prohlédnout na stránkách 

www.novamaturita.cz 

 didaktický test  

o úlohy 1–4 mají ověřit porozumění textu  

 v první části je šest krátkých úloh – na první pozici je zařazený text a 

k ní otázka, texty jsou publicistického stylu, ale i úryvky z literatury – 

texty jsou modifikovány na úrovni B1 

 úloha 6 – pro pochopení hlavní myšlenky 

 druhá část: žáci pracují s informativním textem – informační leták a žáci 

odpovídají krátkou odpovědí 

 třetí část – pět úloh s volbou A–D – jedno konkrétní téma 

 čtvrtá část – seřazení textu 

o úlohy 5–7 mají ověřit jazykové dovednosti 

 pátá část – dlouhý text – doplňování slov do textu s možností volby 

 šestá část – otevřená úloha – morfologie  

 použít správný tvar slova 

 sedmá část – dokazují dovednost na úrovni slovotvorby 

http://www.novaturita.cz/
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 nejjednodušší – úloha (42) – nejvyšší úspěšnost – slovní tvar 

,,později“  – úspěšnost 84% – bylo to překvapení, tato úloha se 

nezdála jako úplně triviální, ale asi je to více frekventované 

spojení pro studenty (o minutu později, o něco později) 

 nejtěžší – úloha (44) – ze slovesa májí studenti vytvořit podstatné 

jméno činitelské – nejtěžší úloha i pro tvořitele 

o nejmenší úspěšnost (41) – pouhých 26 % - pouhých 5 

žáků z 19 mělo tuto úlohu správně  

Při tvorbě textu spolupracujete s neslyšícími? – spolupracujeme se zástupci učitelů těch 5 škol, 

které jsme si jmenovali, se zaměstnanci oboru ČNES, v minulosti jsme požádali o spolupráci 

i z řad neslyšících učitelů, ale nepokračujeme v tom z důvodu, že potřebujeme ověřit správnost 

ČJ a není to úplně kompetentní za přítomnosti neslyšícího 

 

Jak dlouho předem se musí pracovat na testu? – nějaké testy máme v zásobě, doba vývoje trvá 

přibližně rok, v cizích jazycích je to až dva roky předtím, protože mají jinou metodu tvorby 

Aktivita – proč dané texty nejsou vhodné použít, používané texty jsou v prezentaci 

 Text č.1  

o Ostře sledované vlaky – Bohumil Hrabal 

o text je lexikálně velmi náročný, jsou zde výrazy, které nejsou na úrovně B1 

(možná C1) – benátské křeslo, roková skříňka – špatně by si neslyšící student 

představil o jaký nábytek jde 

 Text č.2 

o text o žížale 

o úloha byla vyřazena  

o text je dětského charakteru a neodpovídá jeho zájmu, text není adekvátní cílové 

skupině  

 Text č.3 

o návod na použití a údržbu obuvi 

o úloha je řešitelná na základě předchozí znalosti – žádný z výrobců nebude 

doporučovat, aby uživatel sušil mokrou obuv na topení 

o nic by se touto úlohou neověřilo 

 Text č.4 

o úryvek z knihy Alfonse Muchy  

o bez kontextu znalosti životopisu A. Muchy jsou znevýhodněny žáci, který toto 

neznají 

o žáci by odpovídali na základě znalostí 

o aby se tomuto předcházelo je snaha pracovat s osobnostmi, které nejsou tolik 

známé nebo se pracuje s vytvořenými/ smyšlenými texty 

o Pracujeme s tím, že žáci prošli našim vzdělávacím systémem. Například okvětní 

lístky nejsou na úrovni B1, ale předpokládá se, že takové slovní spojení znají. 
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Kdo rozhodne, jaké texty jsou správně? – odborníci na testování z českého jazyka jako cizího, 

zástupci ze škol našeho zaměření, na setkání se jedná o správnosti textů, poté se nějaké texty 

můžou vyřadit 

Ukázky překladů 

 na stránkách nové maturity 

 jsou zde překlady, video nahrávky v ČZJ 

 Co je žákům překládáno? – překládají se úvodní pokyny k textu, kam odpovídat, kam 

zapisovat a pak instrukce k jednotlivým úlohám 

 Proč tyto překlady jsou? - aby nevznikla nějaká pochybnost a nebyl student neúspěšný, 

jen proto, že nevěděl, co má dělat, ale jednotlivé úlohy překládány nejsou, aby se ověřila 

jejich jazyková dovednost 

 překlady mají žáci na CD, při zkoušce mají k dispozici test a notebook s CD, kde jsou 

tyto překlady  

Druhá dílčí zkouška – písemná zkouška  

 v každé části se objevují různé typy útvarů – kratší text a delší text 

 ukázky z roku 2018 (jaro)  

o delší text – vypravování –,, Silvestr, na který nikdy nezapomenu.“ 

o v druhé části – leták nabídka doučování češtiny pro žáky středních škol – 

hodnotí se splnění zadání, lexikální a gramatická kompetence 

o na stránkách najdeme i překlady 

 ukázka studentských prací (ukázky nejsou z důvody ochrany osobních 

údajů součástí prezentace): 

 ukázka č.1 

o ukázka excelentní práce – jsou zde drobné nedostatky, ale 

na ověření jazykové kompetence je to zcela dostačující, 

plný počet bodů 

 ukázka č.2 

o chybí jeden bod 

o řada nedostatků včetně typických chyb, oslovení 

o 6 bodů – pořád stačí na úspěch 

 ukázka č.3 

o žák prohodil komunikační role 

o nesplnil zadání 

o 0 bodů 

 kritéria hodnocení písemné části 

 splnění zadání, koheze textu, slovní zásoba a pravopis a mluvnické prostředky 
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Třetí dílčí část – ústní zkouška 

 vedená formou chatu 

 struktura zkoušky: 

o reakce na otázky 

o popis a porovnání obrázků 

o zadaná komunikační situace, učitel s žákem se mají na něčem domluvit – př. 

Kam pojedou na školní výlet? 

 nijak se do toho nezapojuje znakový jazyk, opět jde o ověření znalosti českého 

jazyka 

 

Aktuální otázky 

 jazyková úroveň zkoušky ČJN – dlouho se přemýšlelo jakou úroveň zkoušky zvolit – 

B1 není postačující pro život, ale maturita má ověřit minimální znalost jazyka, tak proto 

B1 

 počty žáku SP 3 – do budoucna jich bude méně a méně 

 budoucnost maturitní zkoušky?   

 

Jakékoliv dotazy na email: andrejsek@cermat.cz 
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