PŘEHLED PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK A ZJIŠTĚNÝCH PROBLÉMŮ V RÁMCI MAG'10 A ZPŮSOBU JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ A ŘEŠENÍ
OBSAH A METODIKA ZKOUŠEK A JEJICH HODNOCENÍ (FIN)
TÝKÁ SE

PÍSEMNÁ PRÁCE
Ý TEST

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

IDENTIFIKOVANÉ PŘÍČINY PŘIPOMÍNKY
/ PROBLÉMU

1

Nejednoznačnost zadání otázek; týká se
výlučně položek s výběrem jedné
nejvhodnější odpovědi.

jde o typy úloh ověřující nejvhodnější používání
jazykových prostředků; tato tematika, jakkoli je
předmětem osnov, RVP, a tedy i katalogů
požadavků, je ve většině škol ve výuce českého
jazyka spíše okrajovou záležitostí (pozornost je
soustředěna především na literární historii)

2

Příliš velká část otázek je věnována ověřování
znalostí práce s textem. Žádoucí je, aby
alespoň test ve vyšší úrovni obtížnosti byl
zaměřen na literární historii.

práce s jazykem, jakkoli je předmětem osnov,
RVP, a tedy i katalogů požadavků, je ve většině
škol ve výuce českého jazyka spíše okrajovu
záležitostí (pozornost je soustředěna především
na literární historii)

ZKOUŠKY

DIDAKTICKÝ TEST

PŘEDMĚTU

POPIS PROBLÉMU, PODNĚTU,
VNĚJŠÍHO PROJEVU CHYBY

č.

ROZHODNUTÍ O
AKCEPTACI

OPATŘENÍ, NAVRŽENÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ, RESP.
ZDŮVODNĚNÍ PROČ NEŘEŠIT

částečně
akceptováno

Podíl tohoto typu úloh bude v didaktických testech zejména v prvních
dvou letech částečně omezen.

neakceptováno

Koncepce didaktického testu bude zachována. Celá výuka češtiny je
založena na čtenářské gramotnosti a pokud není, je to v zásadě v
rozporu s pedagogickými dokumenty a RVP; test je založen na
čtenářských dovednostech a práci s texty, ověřuje primárně
dovednosti, nikoli znalosti.
Literární historie je předmětem ověřování ústní formou zkoušky.

neakceptováno

Nadále bude stanovena pouze minimální hranice slov. Horní hranice
byla zrušena (před 1,5 rokem), není důvod omezovat horní rozsah,
když naopak větší část výhrad směřuje k tomu, že žáci mají málo času.
Žák má dokázat, že umí napsat smysluplnou jazykově správnou práci
na zvolené zadání, jestli toto zvládne na textu delším než jiní, není
důvod ho trestat. On sám musí vědět, že delší práce zvyšuje riziko
chybovosti podle jednotlivých kritérií.

řešeno jinak

Vždy po ukončení testování bude zadání písemných prací zveřejněno
pro hodnotitele v IS CERTIS. Jde o součást ochrany zkušebního
tajemství před jeho neoprávněným zveřejněním.

akceptováno
částečně

Bude provedena úprava metodiky ve smyslu zařazení bodových
hodnot 2 a 4 do kategorie využitelných hodnot pro hodnocení
příslušných kritérií; nebude jim však na rozdíl od stávajících hodnot 0,
1, 3 a 5 přidělen význam, ale budou sloužit pouze pro vyjádření
mezního hodnocení mezi stupni 1 a 3 a mezi stupni 3 a 5.

3

U písemné práce z českého jazyka a literatury
stanovit i maximální hranici počtu slov (nejen
minimum).

4

Doplnit zadání písemných prací do instrukcí
pro hodnotitele.

hodnotitelé nemají k dispozici zadání
písemných prací

5

Změnit metodiku bodového hodnocení
písemných prací, a to tak, aby byla využita
celá škála bodových hodnot v intervalu 0-5.

nemožnost hodnocení 2 a 4 body - škála bodů
0, 1, 3, 5 za jednotlivá kritéria hodnocení
písemné práce z ČJ neumožňuje dosáhnout
v součtu hodnoty 14 ani 12 na pomyslné číselné
ose od 0 do 15, vypadnou tedy dvě ze čtyř
nejvyšších hodnot: 12, 13, 14, 15.

6

Příliš rychlý rytmus poslechového subtestu,
příliš krátký čas na přečtení zadání
jednotlivých úloh.

neakceptováno

Časové limity na vyřešení úloh byly ověřovány, se změnou metodiky ve
smyslu prodloužení doby potřebné k řešení úloh se nepočítá.

7

Příliš dlouhé texty nahrávek.

neakceptováno

Délka je zcela přiměřená úrovni obtížnosti. Navíc na rozdíl od jiných
zkoušek je v rámci zadání zkoušky nahrávka reprodukována dvakrát.
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8

Poslech se jeví nejproblémovější částí MZ z
cizího jazyka.

Dovednost poslech s porozuměním je náročná
tím, že má přesně vymezený čas, probíhá tzv.
v reálném čase, a žák se proto k řešení úloh
nemůže vrátit, kdy chce, ale musí dodržovat
předložené schéma. Rovněž tempo řeči,
přízvuk, výška a barva hlasu mluvčích jsou
dány, žák nemůže v tomto smyslu testovou
situaci ovlivnit, ale musí se jí pružně
přizpůsobit, pokud chce uspět. Poslech tak pro
mnohé obnáší i větší stresovou zátěž.
Problém prohlubuje skutečnost, že na určité
části škol není při výuce cizího jazyka této
receptivní dovednosti věnována odpovídající
pozornost.

9

Zbytečně dlouhé texty čtení s porozuměním.

10

Doplnit zadání písemných prací do instrukcí
pro hodnotitele.

11

Zadání PP v jednotlivých jazycích není
srovnatelné - v jednom jazyce snadnější, v
druhém náročnější.

12

Zdvojené uvádění údajů o hodnotitelích CJ (1.
na listu za textem na ZA, 2. na listu určeném
pro hodnocení) = nadbytečné.

13

Žáci se při psaní písemné práce snažili dbát
pokynů a nepsat na šedé řádky - pak ale řada
z nich měla méně slov; žáci, kteří mají větší
písmo přesahovali označené řádky.

14

Výběr témat výchozích textů neodpovídá
věku maturantů.

ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ PRÁCE

CIZÍ JAZYK

DIDAKTICKÝ TEST

PŘEDMĚTU

POPIS PROBLÉMU, PODNĚTU,
VNĚJŠÍHO PROJEVU CHYBY

č.

ROZHODNUTÍ O
AKCEPTACI

OPATŘENÍ, NAVRŽENÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ, RESP.
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akceptováno

Doporučujeme věnovat poslechu a nácviku této dovednosti dostatečný
čas a pozornost a kromě práce s poslechovými cvičeními, které jsou
součástí téměř každé učebnice cizího jazyka, či aktivit připravených
učiteli, se zaměřit též na procvičení poslechu s porozuměním v
podmínkách připomínajících maturitní zkoušku. Důležitá je pak i
zpětná vazba, kterou by měl učitel svým žákům poskytnout, případně
diskuse se žáky o tom, co jim činilo největší potíže.
CERMAT připraví a zpřístupní školám v následujících 4 měsících za
tímto účelem dvě sady zadání cvičných poslechových subtestů.

neakceptováno

Texty nebudou kráceny. Délka textů odpovídá požadavkům na danou
úroveň obtížnosti. Zároveň je v dovednostech skryta i strategie
čtení/poslechu.

řešeno jinak

Vždy po ukončení testování bude zadání písemných prací zveřejněno
pro hodnotitele v IS CERTIS. Jde o součást ochrany zkušebního
tajemství před jeho neoprávněným zveřejněním.

neakceptováno

Zadání jsou plně srovnatelná. Tato skutečnost je potvrzena
srovnávacími analýzami postavenými na metodických šetřeních a
výsledcích pretestů.

ZA byl dán do výroby v době, kdy PP měla být
hodnocena dvěma hodnotiteli

akceptováno

Záznamový arch bude změněn v souladu s platnou legislativou
(hodnocení jedním hodnotitelem).

Šedé řádky jsou pro žáky orientační. Rozsah
záznamového archu byl ověřován pilotními
šetřeními metodiky zkoušek.

akceptováno

Záznamový arch bude upraven a bude rozšířena plocha určená k
napsání textu.

neakceptováno

Naopak. Domníváme se, že při výběru textů je brán velký zřetel na
témata oslovující maturanty. Na druhou stranu vnímáme i velký počet
žáků dálkového studia, a tak jsou zařazována i jiná témata.

hodnotitelé nemají k dispozici zadání
písemných prací před zahájením zkoušek
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neakceptováno

Hodnotitelé by ocenili kontakty na oborové
poradce pro případ, že si nebudou vědět rady
s hodnocením.

často se opakující nejistota hodnotitelů
v hodnocení konkrétních jevů, zde výrazně
negativní efekt změny počtu hodnotitelů, sami
hodnotitelé volají po možnosti konzultovat
sporné či nejasné případy s kolegy formou
shody hodnotitelů

akceptováno jinak

Podpora hodnotitelů je součástí systému uživatelské podpory škol.
Kontaktovat předmětové koordinátory je možné pouze
prostřednictvím centrálního telefonního čísla či e-mailu HELP-DESKu
CERMATu.
Zrušením povinnosti hodnocení každé písemné práce dvěma
hodnotiteli není nijak dotčena možnost konzultací hodnotitele s kolegy
z vlastní školy.

17

Četné nejasnosti hodnotitelů při vyplňování
tabulek pro záznam hodnocení.

Formuláře záznamových archů písemných prací
byly poplatné situaci, kdy každou písemnou
práci měli hodnotit dva hodnotitelé. V průběhu
výroby zkušební dokumentace došlo k
rozhodnutí o snížení povinného počtu
hodnotitelů na 1. Výroba tudíž nemohla na
tuto změnu reagovat změnou formuláře.

vysvětleno

Formuláře záznamových archů pro ostrou maturitní zkoušku v roce
2011 jsou již opraveny ve smyslu platné maturitní vyhlášky.

18

Musí psát žáci PP psacím písmem?

Nemusí. Musí však rozlišovat psaní velkých a
malých písmen.

vysvětleno

Tento pokyn je uveden na titulních stranách testových sešitů.

19

Ředitel školy nepředal v případě přiznané
úpravy podmínek konání zkoušky (PUP)
hodnotiteli posudek školního poradenského
zařízení, ve kterém je popsáno, jaké
symptomy je možné u daného žáka tolerovat.

ředitel školy předává posudek žáka s PUP
hodnotiteli proto, aby hodnotitel mohl při
hodnocení žáka zohlednit relevantní aspekty
jeho zdravotního postižení či znevýhodnění

akceptováno

Povinnost ředitele bude zdůrazněna v pokynech a instrukcích.

20

Ne ve všech školách, kde maturují žáci s PUP,
byli hodnotitelé speciálně vyškoleni.

Hodnotitelé, kteří hodnotí PP žáků s PUP, musí
být pro toto hodnocení vyškoleni, tzn.
absolvovat nástavbu běžného školení pro
hodnotitele.

akceptováno

Po přihlášení žáků k MZ (zadání do IS CERTIS) budou školy, které tyto
žáky mají, osloveny s tímto upozorněním.

16

PÍSEMNÁ PRÁCE

IDENTIFIKOVANÉ PŘÍČINY PŘIPOMÍNKY
/ PROBLÉMU

Nelze srovnávat metodiku zkoušky z českého jazyka a literatury a
zkoušky z cizího jazyka. V případě cizího jazyka jsou při hodnocení
uplatňována výrazně analytická kritéria. Při uplatnění volitelnosti
zadání z více témat/zadání nelze zajistit srovnatelnost ani v rámci
jednoho cizího jazyka, natož všech pěti cizích jazyků. Praxe jednoho
zadání zcela odpovídá metodice mezinárodně uznávaných zkoušek z
cizích jazyků.

15

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CIZÍ JAZYK

POPIS PROBLÉMU, PODNĚTU,
VNĚJŠÍHO PROJEVU CHYBY

Nemožnost výběru tématu u písemné práce z
cizích jazyků tak, jako tomu je v případě
českého jazyka.
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21

Základní úroveň v matematice byla velmi
jednoduchá, neodpovídala požadavkům na
maturitní zkoušku.

Didaktický test obsahově odpovídá katalogu
požadavků. Základní úroveň je největším
společným jmenovatelem všech maturitních
oborů. Část i těch velmi jednoduchých úloh žáci
neovládají.

neakceptováno

Nastavená úroveň bude ponechána.

Příliš velký rozdíl v obtížnosti obou úrovní.

Vyšší úroveň obtížnosti je určena převážně
žákům, kteří budou matematiku studovat na
VŠ. Předpokládá se, že si ji také budou volit žáci
se zájmem o matematiku, žáci gymnázií apod.

neakceptováno

Nastavení obtížností bude zachováno.

ZKOUŠKY

MATEMATIKA

PŘEDMĚTU

č.

22

IDENTIFIKOVANÉ PŘÍČINY PŘIPOMÍNKY
/ PROBLÉMU

ROZHODNUTÍ O
AKCEPTACI

OPATŘENÍ, NAVRŽENÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ, RESP.
ZDŮVODNĚNÍ PROČ NEŘEŠIT

23

Rýsovat nelze obyčejnou tužkou, při
skenování to není vidět.

akceptováno

Je-li nutné rýsovat, žáci používají rýsovací potřeby. V záznamovém
archu se obtáhne výsledný obrázek kuličkovým perem, rovné čáry
podle pravítka, kružnice podle ruky. Je-li požadován pouze náčrtek,
pak ani kružnice nebude problém. V některých úlohách se rýsuje jen v
testovém sešitě, je-li přesný obrázek pouze prostředkem k nalezení
požadovaného výsledku. V tomto případě se obrázek nepřekresluje do
záznamového archu.

24

Povolit volný papír (na výpočty).

neakceptováno

V TS je pro řešení úloh dostatek místa.
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