Jak vypadají ukázkové testy v podobě, která už byla vyhlášena jako
platná pro státní maturity pro rok 2011?
PhDr. Ondřej Hausenblas

Jako příklad z ukázkových úloh: Dějepis
Většina úloh v tzv. didaktickém testu je zaměřena jen na znalosti jmen, dat nebo
pojmů-termínů.
Pokud nejsou datum či jméno a název žádány přímo, jsou žádány skrytě tím, že mají
být rozpoznány vysuzováním z řady průvodních dat či jmen.
Působí to dojmem, že
• buď jsou studenti považováni za osoby opravdu primitivní, neschopné složitější
úvahy,
• nebo se ví, že studenti jsou vzděláváni přednostně v datech, názvech a
jménech,
• nebo autoři úloh sami nevidí v dějinách a dějepis nic, co by bylo hodno
přemýšlení a vhledu.
Jako příklad - úloha typická mezi ukázkovými:
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 26
Byla produktem soupeření mezi východem a západem. Stala se ve své době
pojmem. Podařilo se jí rozdělit město neprodyšně na dvě části. V letech 1961–1989
byla symbolem rozdělení Evropy, a tak její pád předznamenal i definitivní konec
bipolárního rozdělení světa.
(CERMAT)
2 body
26
Napište, o kterém produktu se píše ve výchozím textu:
Na co se táže tahle úloha: Student má znát spojení „berlínská zeď“ a musí vědět, že –
byla produktem soupeření...
Třebaže je berlínská zeď známým jevem z doby železné opony, musíme se kvůli pojetí
výuky dějepisu i kvůlli vzdělanosti mládeže ptát:
• Co je významného na tom, že ze soupeření vznikla právě berlínská zeď?
• Co je významného a co vůbec znamená, že „se stala ve své době pojmem“?
• Proč tohle má student vědět: které důležité pochopení doby a vývoje student
získává?
• Co na tom, že město bylo „neprodyšně“ rozděleno?
A opravdu proto, že zeď byla symbolem rozdělení, tedy její pád nějak „předznamenal“
konec bipolárního světa? Co to je za čarodějnické pojetí dějin? Je to asi spíše
novinářské pojetí! Autorem je prý Cermat, ale ten by neměl být novinářem, a rozhodně
už ne špatným novinářem. Kdyby byl text využit k tomu, aby student reflektoval to, že
se dějinné události stávají v chápání současníků i potomků symbolem, ať už jsou nebo
nejsou zásadního rázu, to by bylo dějepisné: Chápat, že zeď přelezli a rozlámali občané
ve chvíli, kdy státní moc už nebyla s to jim bránit střelbou, pochopit, že si lidé tím
riskováním ověřili, že je možné přestat respektovat opresora, a porozumět tomu, že
lidé využili bourání zdi k tomu, aby dali najevo třeba přirozenou lidskou touhu po
svobodě, to už by bylo něco, co stojí za řeč nejen až u maturity, ale hlavně v průběhu
let výuky.
Ale úloha ponechává tuto bohatost důležitých poznatků stranou a pouze povrchně
ověřuje to, že student zná "taková ta učebnicová slova" nebo novinářská klišé a že ví,
ke kterému okamžiku v dějinách se vážou. Pochopení není ověřováno.
Kdyby nebyla v testu absolutní převaha – snad 95 % - takových otázek, dalo by

se o jeho síle a zaměření diskutovat. Ale jednostrannost testu demonstruje jasně,
co je považováno za dějepis a co znamená „umět dějepis“ v pojetí státní
moci.
Co to znamená pro učitele? Pokud nechce poškodit své žáky, znamená to, že musí žáky
vyučovat tak, aby takovým testem prošli. Nemůže zodpovědně vyučovat jinak než
nasypáváním dat, jmen a paměťových souvislostí.
Tvůrci pojetí se mohou bránit frázemi o tom, že přece bez znalostí není myšlení, ale
tvrdit to v souvislosti s povrchně a zastarale pojatým maturitním testem je pokrytecké.
Znalosti bez myšlení degradují vzdělanost stejně, jako ji ohrožuje myšlení
bez znalostí!
Jedna z mála úloh, které by mohly zjišťovat, zda student pochopil významný historický
proces, by mohla být:
2 body
25 Které z následujících období
se vyznačovalo zesvětštěním
a návratem k antice a individuu?
A) gotika
B) baroko
C) renesance
D) klasicismus
Úloha by mohla zjišťovat něco podstatného v studentově porozumění, kdyby ovšem
neumožňovala trefování 1:4 nebo kdyby nestačilo si údaj „renesance-antika“ atp.
zapamatovat. I to by bylo hezké, ale problém je v tom, že nevíme, co z toho úloha
zjišťuje! Za takové úlohy máme platit půlmiliardou korun a nadlouho poškozeným
konceptem české vzdělanosti?

K ukázkám testu z českého jazyka a literatury (ČJL)
Rozbor závažných vad v koncepci i provedení testů z ČJL jsem podal na podzim,
uveřejnil mj. v Respektu, a vidím z ukázky na webu Cermatu, že se nic nezlepšilo.
Nepovažuji tedy za nutné zde rozbor opakovat, jen na jiných úlohách. Alespoň však
hlavní výtky a tři příklady.
Zatímco ukázka testu z dějepisu prozrazuje jenom primitivizující pojetí oboru, případně
podceňování studentovy inteligence, ukázka testu z ČJL je dokladem velkého
popletení představ o tom, co by mohl být smysl výuky ČJL na střední škole. A
ten zmatek je kombinován – opět, jako po celé desetiletí předchozí – s neumětelstvím
ve stavbě testových úloh.
Dlouhý test opět obsahuje neúměrné množství úryvků, ukázek, výchozích textů, z
nichž každý musejí adepti pozorně pročíst, aby mohli odpovídat. Pozorné a trpělivé
čtení jistě je výborná kvalita pro zvládání mateřštiny i pro literární vyspělost, ale takto
postavený test nám pak neumí říct, zda žák spíše neumí trpělivě a pozorně číst, nebo
zda nezná to, co bylo třeba k správné odpovědi. Pokud ovšem má maturita být
zkouškou, u které máme vyřadit z pokračování ve studiích každého, kdo něco neumí
(lhostejno co), nemusejí se tvůrci testů s nějakou výpovědní hodnotou testu zabývat.
Několik úloh, které se pokoušejí zjistit, jak student umí formulovat, selže už na
samotném zadání:
Úloha 5
Ve kterém z následujících souvětí se nejvíce projevuje stylistická neobratnost?
Kdybychom se mohli spoléhat, že pojem „stylistická neobratnost“ je nějak přesně
vymezen, snad by student mohl rozhodnout, která ze dvou neobratných nabídek je ta

„nejvíce projevená“. Ale sama povaha stylistické neobratnosti musí být mlhavá. Psát
neobratně znemená právě "jaksi to nesedí", "takhle se to asi neříká", "je to nějaké
málo české" atp. Co asi je více "nějaké takové"? Méně "jaksi"? Taková zadání
kompromitují test i jeho autory a schvalovače.
Kromě toho je ukázková sada ponejvíce spíše testem z lingvistiky, a to zejména z
její terminologie. Vyšší operací než „přiřazování termínů“ je v testu leda typické
školní „určování“.
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 18–19
Říkal jsem si Rusko, Rusko. Ani v nejmenším jsem netušil, co od toho mám čekat.
Později jsem byl překvapený. S tím pomníkem je to nadnesené. Když jsem proměnil v
rozhodujícím zápase semifinále samostatný nájezd, čekali na mě před zimákem asi tři
stovky fanoušků. Chtěl jsem mezi nimi projít, ale vyzvedli mě na ramena a oslavovali.
Stal jsem se „geroj“ Kazaně.
(z denního tisku)
Úloha 18
2 body
Najděte ve výchozím textu sloveso, které je v daném kontextu napsáno chybně:
….................
Úloha 19
2 body
Ve výchozím textu se vyskytuje jedno slovo z obecné češtiny, které vzniklo
univerbizací. Napište toto slovo: …................
Co tu má student prokázat, je to, že si umí všimnout neshody gramatického jmenného
rodu ve spojení „stovky-čekali“ a zda by řekl „Zimák je slovo nespisovné a má to
znamenat zimní stadion. My to takhle často zkracujeme...“. Takové zadání pozvedne
autoritu a významnost státní maturitní zkoušky leda v očích nimrala a nedouka.
Dalším prohřeškem, již také pevně usazeným v testech Cermatu, je mlhavost zadání,
možnosti vícerého výkladu úlohy. To se autorům stává, už léta, často proto, že tak
silně myslí na „tu svou jedinou“ správnou odpověď, a že jim proto uniká, jak nejasně
se vyjádřili, a proto nevidí jiné spravedlivě možné odpovědi.
Jako příklad nemoudré úlohy z literatury si můžeme vzít úryvek z Komenského a k
němu úlohu:
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28
Vtom druhý vůdce z druhého boku: „A já tobě tyto okuláry,“ dí, „daruji, skrze něž se
na svět dívati budeš.“ I vstrčil mi brylle na nos, skrze něž já hledě, hned všecko před
sebou jinak vidím. Měly zajisté tu moc (jakž sem potom mnohokrát zpruboval), že
skrze ně hledícímu věc daleká blízká a blízká daleká; malá veliká a veliká malá;
mrzutá1 krásná a krásná mrzutá; černá bílá a bílá černá etc. se zdála. I porozuměl sem,
žeť sobě nezle Mámení říkati dá, když takové brylle dělati a lidem vstavovati umí.
Byly pak brylle ty, jakž sem potom vyrozuměl, z skla Domnění vykroužleny; a
rámcové, v nichž byly ufasované, byli z rohu2, jenž Zvyk slove.
1
2

mrzutá = ošklivá
z rohu = z rohoviny
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 28
2 body
Které z následujících literárních děl bylo napsáno ve stejném století jako dílo, z něhož
je převzat
výchozí text?A) Cid (P. Corneille)
B) David Copperfield (Ch. Dickens)
C) Faust (J. W. Goethe)

D) Jakub Fatalista (D. Diderot)
Student musí
a) rozpoznat známou postavu z Labyrintu světa (motiv mámivých brýlí není
Komenského unikát, sečtělý student by to mohl znát ze středověké literatury cizí);
b) vzpomenout století, kdy J.A.K. žil
c) určit století vzniku čtyř nabídnutých děl
d) porovnáním s Labyrintem určit požadovanou odpověď
Vymyslel jsem si testovací úlohu na tvůrce testu (pro zjištění jeho
kvalifikovanosti:
Co se Vaší úlohou dozvídáme o studentově literární vzdělanosti takového, že to musí
být zařazeno do osudové maturitní zkoušky?
Jestli si snad autor myslí, že studenti, již vědí, kteří spisovatelé působili v stejnou dobu,
také nějak rozumějí jejich dílům, té době, našemu vnímání té doby nebo děl – měl se
na to studentů vtipně zeptat rovnou. Byl by aspoň zvěděl, co to vlastně studenti
pochopili, jak jsou vybaveni pro svůj kulturní život. Ale zde se dozvěděl jen to, že se
studenti buď trefili (1:4), nebo že si pamatují ten souběh dob. A považuje autor úloh
takové vědění za podmínku vstupu na vysokou školu? Nebo za důkaz o kvalitě žákova
úsilí na střední škole, nebo dokonce o kvalitě výuky na střední škole?
Cermat se po celá léta projevuje jako neopravitelně nekompetentní. Jaktože si řízení
resortu stále objednává tak nedomyšlené, nekoncepční testy? Jedním z možných
závěrů, dosti ostudným, je to, že nemůžeme od řízení resortu očekávat ani to, že by
mělo kdy jasno v tom, čeho má být zavedením a provozováním státních maturit
dosahováno...
Ale najde se aspoň jedna úloha humorná (opravdu z ukázkového testu):
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13
V některých větách se vyskytují slova, která sice vypadají jako podmět, ale podmětem
nejsou. Obvykle jde o částice vzniklé z osobních zájmen on, ona, ono, oni, ukazovacího
to, stojícího na počátku věty. Např. ve větách ***** nemohou být podměty, protože
slova to a ono nejsou zájmena (nezastupují jména).
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)
Úloha 13
2 body
Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
A) To je tam nevlídně! Ono se tam už zase blýská!
B) To má být co? Ono auto se mi tedy vůbec nelíbí.
C) To není nic nového! Je to ono, nebo ne?
D) To ti nesluší! Ono je to velmi nemoderní.
Moje úloha pro P.T. čtenáře, ve stylu CERMATu:
Přečtěte si následující text:
Řekl bych, že některé úlohy, ač se tvářívají, jako by snad úlohami bylo něco, co se ve
skutečnosti chová, jako by to úlohou ani nebylo, vlastně takovými úlohami nejsou.
Obvykle jde o učitelské otázky, vzniklé z netvůrčího, jenom mechanického přístupu
zaujímaného někým, kdo je vyučujícím, k obsahu a cílům předmětu. Například když se
autor testové úlohy ptá na to nebo ono, ale nedokáže tomu (či onomu ) dát vůbec jaký
smysl, ježto jej ani sám nezná.
(Vzhledem k nešťastnému osudu autorů úloh nejsou jejich jména v testu uvedena.)
Přeložte to do rozumné řeči, a dostáváte 10 bodů z 8...

