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Estonsko: soustředění na analýzu výsledků a posun každého žáka

● studenti skládají tři státní zkoušky z estonštiny, matematiky a cizího jazyka
(angličtina, němčina, francouzština, ruština).

○ jazykovou zkoušku mohou nahradit různé certifikáty nebo splnění
mezinárodně uznávané zkoušky CAE (angličtina), která je hrazena
ministerstvem školství (tento model je nyní ve fázi čtyřletého ověřování).

○ v matematice se může student rozhodnout pro základní nebo rozšířenou
variantu. K tomu musí splnit školní zkoušky, které mohou mít písemnou i
ústní formu. Tato zkouška je pojata velmi autonomně.

○ školy určují, jaké oblasti budou testovat, dokonce mohou žákům s
dobrými výsledky zkoušku odpustit.

○ součástí maturity organizované školou je také studentská práce v
podobě výzkumu nebo praktického projektu.

● hodnocení zkoušky probíhá na sto bodové škále, kdy zisk jednoho bodu znamená
splnění zkoušky.

○ v roce 2013 se tato hranice posunula na 20 bodů a v roce 2014 se opět
vrátila na jeden bod.

○ od roku 2009 se nevydávají papírové diplomy a lze je stáhnout na státním
portálu.

● požadavek pouhého jednoho bodu může mít více významů:
○ jedním z nich může být snaha nevystavovat studenty velkému tlaku.
○ bodová škála také nemusí označovat méně úspěšné studenty za

poražené, neboť výsledky zkoušek organizovaných státem jsou
zohledňovány při přijímání na vysokou školu (univerzita může doplnit
své testy, rozhovory nebo vyžadovat portfolia školní práce). 

Zajímavosti z hodnocení estonské maturity:
● slohové práce jsou hodnoceny dvěma nezá�slými hodnotiteli. Pokud je rozdíl

mezi body přidělenými oběma hodnotiteli dostatečně velký, bude písemná práce
hodnocena potřetí a teprve poté se určí konečné skóre.

● angličtinu a estonštinu jako druhý jazyk, ústní část zkoušky hodnotí odborník na
příslušný předmět, který není učitelem zkoušeného.
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● z ústní zkoušky je pořizován zvukový záznam kvůli možnému odvolání.
● aby se předešlo případným chybám, jsou všechny zkouškové písemky vkládány

do databáze dvakrát, dvěma různými lidmi. Pokud je mezi těmito dvěma
položkami nalezen rozdíl, body na úloze se znovu zkontrolují a chyby se opraví. 

● § 39, souhrn bodů 2–7 zákona o závěrečných zkouškách
○ Zkušební komise poskytne prostřednictvím databáze testů nejpozději v

roce, kdy se zkoušky konají, tyto informace:
○ zpětná vazba každé škole na základě výsledků zkoušek o výsledcích

učení a přínosu školy k pokroku žáků.
○ zpětná vazba porovnávající výsledky školy v oblasti vzdělávání a její

přínos k pokroku žáků:
▪ 1) s podobnou skupinou škol (ukazatele výkonnosti,

vzdělávací prostředí);
▪ 2) s výsledky všech škol.

● nejpozději do 1. listopadu roku, v němž se konají státní zkoušky, poskytne
zkušební orgán řediteli školy zpětnou vazbu na základě analýzy státních
zkoušek, v níž porovná hodnocení učebních výsledků jednotlivých škol a přínos
školy k pokroku žáků:

○ 1) s výsledky jiných škol stejného vlastníka;
○ 2) s podobnou skupinou škol (ukazatele výkonnosti, vzdělávací

prostředí);
○ 3) výsledky všech škol.

● inspirativní praxí je také koncepce souhrnné analýzy výsledků, kterou známe od
Cermatu v podobě přehledu výsledků různých typů škol. V Estonsku by měla
podobná zpráva obsahovat: 

o analýzu vzdělávacích výsledků každé školy a podíl školy na pokroku
žáků ve srovnání s výsledky obdobné skupiny škol; 

o srovnatelnost cílů, struktury a výsledků zkoušky se zkouškami ze
stejného předmětu v předchozích dvou letech; 

o ukazatele kvality státních zkoušek (s výjimkou zkoušek z mezinárodně
uznávaného cizího jazyka) a jejich soulad se státním kurikulem. 

o návrhy na zlepšení metodiky výuky a učebnic, na zlepšení odborné
přípravy a na změny národních osnov.
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● z uvedených nároků je �dět, že zaměření maturity slouží Estonsku nejen jako
kontrolní mechanismus splnění vzdělávacích cílů, ale také jako ověření, v jaké
míře dokáže škola studenty ve vzdělávacích výsledcích posunout.

● estonská státní zkouška za sebou má různé varianty úprav. Do roku 2013 se
země držela podobného modelu jako v ČR, kdy studenti skládali zkoušku z pěti
předmětů – 3 státní zkoušky, 2 školní. V roce 2003 se experimentovalo s kratším
a kompletní variantou testu z matematiky (v roce 2004 zrušeno). 

Přínos – inspirace: 
● tvorba testu na základě každoročního pokusného ověřování (pretest), 
● hodnocení písemek se snaží zabránit případným chybám pomocí zapojení

vysokého počtu hodnotitelů. 
● minimální bodová hranice není tak přísná jako v ČR. 
● podrobná zákonná úprava o přípravě testů. 
● zákonná úprava závěrečných analýz výsledků podávané školám i státu, které

zavazují aktéry ke kontinuálnímu zvyšování kvality a soustředění na vzdělávací
posun žáků a celých škol

Zdroje
● https://harno.ee/sites/default/files/documents/2021-03/hindamiss%C3%BCst

eem.pdf
● est_pokyny k maturitě 2021.pdf – zákon o maturitní zkoušce a dalších

zkouškách, přeloženo pomocí DeepL
● https://www.tallinn.ee/et/pelgulinna/koolieksam-gumnaasiumis – příklad

podmínek školní maturitní zkoušky
● Estonsko – hodnocení písemných a praktických prací.pdf – hodnocení

studentských prací, přeloženo pomocí DeepL

Irsko: hledání smyslu zkoušky

● státní zkouška v Irsku má název Established Lea�ng Certificate a slouží jako
cesta na vysokou školu.

● student musí pro jeho získání splnit zkoušku minimálně v pěti předmětech, ale
nejčastěji se jedná o sedm zkoušek.
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● studenti si mohou vybrat ze 34 předmětů a jejich volba by měla být ovlivněna
jejich budoucím směřováním.

● zkoušky mají většinou dvě úrovně – běžnou a vyšší.
● forma zkoušky může být psaná i praktická v podobě ústní zkoušky nebo projektu,

například v uměleckých předmětech, v historii, ekonomice nebo inženýrství. 
● vedle Established Lea�ng Certificate (71 % studentů) využívají studenti také

odbornou verzi zkoušek (Lea�ng Cert Vocational Programme – LVCP), který
zájemce kvalifikuje skrz dílčí zkoušky pro jejich profesní život. LVCP opravňuje
studenty pro vstup na vysokou školu technického zaměření. 

● podobně jako v České republice se v Irsku debatuje nad tím, zda je státní
zkouška správně nastavena pro svůj účel:

○ historicky �dí společnost zkoušky jako posouzení výkonnosti, protože
vysoké školy se podle výsledků zkoušky značně orientují při výběru
uchazečů.

○ účel v podobě přípravy na výzvy budoucnosti, umění reagovat na měnící
se svět práce a orientovat se ve společnosti jsou, podobně jako u české
varianty zkoušky, v ohrožení.

○ kritici proto zdůrazňují, že by zkouška měla zohledňovat vyšší úrovně
myšlenkových operací v podobě pochopení, aplikace, analyzování,
hodnocení a tvoření vlastních závěrů. 
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zdroje:
● Analýza sloves v zadání testových úloh předmětů zkoušek Lea�ng Certificate z

let 2005–2010 (Burns a kol. 2018).
● Nižší úroveň intelektuálních dovedností (lower) – popiš, vyber, označ, přiřaď,

najdi…
● Vyšší úroveň (higher) – najdi rozdíl, vytvoř, sestav, naplánuj, vysvětli, dej do

sou�slostí…https://www.dcu.ie/sites/default/files/carpe/lc_report_sept_12.p
df 
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Finsko: digitalizace

● v roce 2013 vznikla v zemi shoda na transformaci maturitní zkoušky do digitální
podoby. V roce 2019 bylo hotovo.

Britschgi, V. (2015): The Finnish Matriculation Examination
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● Finská maturita:
○ neúspěšnost pouze 6 %
○ Minimálně 4 po�nné testy

■ mateřský jazyk
■ druhý jazyk
■ matematika
■ test z technického nebo humanitního oboru

● části bez kalkulačky a s kalkulačkou + tabulkami vzorců
■ + další testy pro účely budoucího zaměření/studia

Zdroje:
● https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/matriculation-examination/history 
● https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/reforming-the-matriculation-

examination-in-finland-problems-prosp 
● https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/51351/ 
● https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118113/jrc1181

13_1._e�dence_of_innovative_assessment._literature_re�ew_and_case_studi
es.pdf – s. 52 

● digitalizace:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/matriculation-examination/digital-matricu
lation-examination 

● THE FINNISH MATRICULATION EXAMINATION 
● Digitalizace: Jan Zeman: Současná maturita se přežila | EDUin

Slovensko

● podobná skladba předmětů jako v ČR: rodný jazyk, cizí jazyk + 2 volitelné
předměty.

● největší neúspěšnost z matematiky (proměnlivě 5–11%). Zájem o zkoušku
z matematiky klesá podobným způsobem jako v Česku. V roce 2012 maturovalo
z matematiky 8753 studentů a do roku 2022 tento počet postupně klesl až na
polo�nu. 

● oproti Cermatu slovenský NÚCEM zpracovává závěrečné předmětové zprávy
(např. matematika 2022), které obsahují údaje o obtížnosti úloh a jejich
charakteristikách, jako je například citlivost úlohy určující hodnotu, nakolik
dokáže položka rozlišit dobré a špatné žáky. Součástí zprávy jsou analýzy
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chybných řešení a doporučení pro praxi. Ve zprávě je také přiznána obtížnost
jednotlivých úloh.

● při chybě v úloze je snaha přiznat problém a komunikovat přes média s
veřejností. Narozdíl od ČR nemá Slovensko jediný soudní spor o výsledky
maturit.

Příklad závěrečné zprávy: zde 

Reforma maturit v ČR a EDUin
● vhodný postup – před proměnou maturity je potřeba shoda nad cíli vzdělávání,

poté nad kurikulem, teprve poté nad podobou závěrečných zkoušek
● potřeba odstranit základní problém – student, co neudělá maturitu, má pouze

základní vzdělání
● je třeba vyjasnit roli maturity – zkouška ukončující SŠ/kvalifikační předpoklad

pro některé profese/role v přijímacím řízení na VŠ
● je nezbytné limitovat složení zkoušky do 5 let od prvního pokusu? – předčasné

složení může způsobovat větší problémy než nějaké dodatečné
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● složení předmětů a požadavků – co nejvíce gramotnostní, u ČJ zcela redefinovat
část věnovanou literatuře

● cizí jazyk – po�nná součást maturitní zkoušky?
● Co potřebujeme pro to, aby nějaký předmět byl u maturity po�nný? Jak vypadá

výuka, jaká je úspěšnost, kvalifikovanost učitelů, metodické materiály,
kontinuita a předvídatelnost.
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