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● I přes volitelnost je maturita z matematiky druhý nejméně úspěšný předmět v 
maturitních testech. Z žáků, kteří si ji dobrovolně vybrali, jich 21,0% nezvládlo 
test u maturitních zkoušek 2019.1 

 

 

 
 
Poprvé od zavedení jednoúrovňových maturitních zkoušek se letos zvýšila 
celková úspěšnost maturantů, což ovšem neznamená kvalitnější výuku či více 
znalostí. Hlavním důvodem pro tuto změnu trendu je přidání více času (ze 105 
min na 120 min).5 Stále jsou však výsledky maturitní zkoušky z matematiky 
celkově druhé nejhorší z maturitních předmětů (po Nj - 31,3%). Takto vysoká 
neúspěšnost v maturitě z matematiky panuje navzdory tomu, že je povinně 
volitelná a podle více zdrojů se úroveň zkoušek neustále snižuje.2 

 



 

 
 

● Matematika je velice náročná a odborná věda. Zároveň je velice rozmanitá a 
obsahuje několik podoborů. Studentů z odborných středních škol a 
odborných učilišť s maturitou, kteří budou dále potřebovat středoškolskou 
matematiku je velice málo. Z tohoto důvodu nám přijde nelogické brát 
studentům alespoň povinný výběr mezi cizím jazykem a matematikou.  
 

● Povinná maturita z matematiky omezuje možnost specializace studentů, kteří 
by jinak v dalším studiu matematiku nepotřebovali, jelikož se kromě svých 
„nematematických” oborů musí zároveň soustředit i na studium matematiky.3 

 
● Povinná maturitní zkouška z matematiky bude jako ostatní jednoúrovňová 

navzdory různé hodinové dotaci matematiky na různých typech středních škol. 
 

● Pokud má člověk k předmětu negativní vztah, tak pro něj udělá jen nutné 
minimum. Povinná maturita tento vztah učiní negativnějším, kvůli zvýšenému 
stresu a obavám studenta. Matematika na sebe navíc navazuje, a proto je 
důležité vždy vše umět, než se člověk posune dál.  

 
● Domníváme se, že povinná maturita z matematiky úsilí studentů během studia 

pozitivně neovlivní. Podle naší úvahy to pouze dopadne tak, že ti, kteří mají s 
matematikou problémy se budou mnohem více trápit, což se může podepsat 
na jejich psychickém stavu. 

 
● Trh práce se neustále mění. Nové práce vznikají a jiné zanikají. Proto je důležité 

klást důraz na kreativitu, přizpůsobivost a schopnost učit se neustále novým 
věcem. Kreativita jde ruku v ruce se zapálením pro věc a zábavou. Kdyby nucení 
podněcovalo kreativitu a zábavu, byli bychom dávno na špičce světa v oblasti 
vzdělávání. Není dobré zavést povinnou maturitu z matematiky, ta pouze 
infikuje potenciálně dobrý emocionální vztah studenta s předmětem 
pocitem nesvobody a donucení. 

 
●  V praktickém životě budou většina lidí potřebovat umět počítat s procenty a měli 

by chápat základy finanční gramotnosti. Zde jejich potřeba matematiky končí. 
Zůstanou jim nějaké měkké dovednosti, které v nich matematika vypěstovala 
během studia – geometrická představivost nebo logické uvažování. Většina lidí 
už v životě kvadratickou rovnici nikdy nepoužije, o logaritmech spíše už ani 
neuslyší. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

● „Argumentů proti státní maturitě je spousta. Například: To, z čeho se maturuje, 
využije ve studiu na vysoké škole jen asi pětina maturantů. A v životě mimo 
školu? Zkuste se poptat lékařů, právníků, bankéřů, ministrů či poslanců třeba, 
jaké může být parametrické vyjádření přímky p : x - 2y - 7 = 0 nebo jak vypadá 
graf funkce y = tg (π/4). Nebo kosmetiček, kominíků či policistů. Ti všichni totiž 
také musí mít maturitu.“ 6 říká Ondřej Šteffl, ředitel Scio. 

 
● „Mám za to, že zavedením povinné maturity z matematiky jsme chytili rybu za 

ocas. Nezpochybňuji význam matematiky, je velmi důležitá, možná víc než 
kdykoli dřív. Měla by být prioritou, ale nemyslím, že je správné začínat největším 
strašákem, jakým je povinná maturita. Kvůli ní přece nezačne děti matika bavit. 
Spíš bychom měli řešit, jak ji vysvětlovat a učit tak, aby pochopili, že je opravdu 
zásadní a bude je provázet životem při desítkách běžných úkonů v bance, 
uzavírání hypoték, výpočtech různých přídavků atd. Vnímám, jak závazek 
povinných maturit vznikl, ale teď vám řeknu, co jsem ještě nikdy neuvedl. Podle 
mě ten závazek není správný, variantnost při výběru maturitní zkoušky by měla 
zůstat. A to si nemyslím, že by nárůst neúspěšných maturantů byl tak 
dramatický, jak se někteří lidé domnívají, neboť žáci by se vidině povinné zkoušky 
přizpůsobili.” 7 říká ministr školství Robert Plaga. 

 
● „Mluvím o maturitě z matematiky, která bude od roku 2021–22 povinná – a podle 

mého názoru zničí životy desetitisíců českých žáků a žaček. A zničí je naprosto 
zbytečně a marně. Jako obvykle proto, že o této obrovské systémové změně 
náhodně rozhodlo pár poslanců a senátorů, ale neprobíhá na ni žádná kvalitní 
příprava, takže to zas budou děti, které to odskáčou.” 8 říká politicky angažovaný 
marketingový expert Martin Jaroš. 

 
● „Společnost přitom potřebuje všestranně vzdělané osobnosti se základním 

humanitním vzděláním, které pak podle svých talentů mohou rozšiřovat a získat 
příslušnou specializaci. Úkolem školství není vyrábět pracovníky na míru 
podnikatelům, ale vychovávat přemýšlivé osobnosti s rozhledem. Ty si pak samy 
vyberou, kam chtějí v životě směřovat a kde mohou být platné. 
Člověk, který má rád svůj obor, v něm něco dokáže. Ten, kdo je donucen něco 
bez zájmu a z nutnosti vykonávat, nikdy nepracuje dobře“ 9 píše Taťana 
Fischerová, česká herečka, spisovatelka a politička.   
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Argumenty pro zavedení povinné maturity z matematiky na 

sociálních sítích: 

 

 
 

● Maturitu z matematiky každý rok nezvládne přes 20% studentů. Někteří 
matematicky a technicky nadání studenti nabývají pocitu, že je maturita z 
matematiky lehká na základě svého dobrého výsledku. Zároveň matematika není 
předmět, který by se člověk mohl natvrdo naučit. Maturita z matematiky je dnes 
povinná většinou jen na školách, kde je jí věnováno opravdu hodně prostoru.

 
● Znalost logaritmů a dalších částí RVP, se kterými se většina studentů po střední 

škole nikdy nesetká, nemá nic společného s obecnou vzdělaností. ČSU 
nepodporuje snižování nároků a jsme znepokojeni tím, že je maturita z 
matematiky lehčí každým rokem. Podporujeme to, aby měl člověk výběr, zda-li by 
z matematiky maturovat chtěl. Možná vás to překvapí, ale jsou i jiné předměty, 
na které nutí studenty přemýšlet a rozvíjet své kritické myšlení.   
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● Tenhle argument a jemu podobné jsou prostě nesmysly. ČSU není proti 

matematice a ani proti povinné maturitě z matematiky, ale proti aktuálně 
schválené podobě jednoúrovňové povinné maturity z matematiky při současném 
stavu učení matematiky a dramatickými rozdíly mezi školami. To, že někdo k 
tomuto tématu plete rovnost pohlaví jen ukazuje nedostatek argumentů a jistou 
hloupost komentujícího. 

 
 

 
● Pokud má člověk k předmětu negativní vztah, tak pro něj udělá jen nutné 

minimum. Povinná maturita tento vztah učiní negativnějším, kvůli zvýšenému 
stresu a obavám studenta. Matematika na sebe navíc navazuje, a proto je 
důležité vždy vše umět, než se člověk posune dál. Domníváme se, že povinná 
maturita z matematiky úsilí studentů během studia pozitivně neovlivní. Podle 
naší úvahy to pouze dopadne tak, že ti, kteří mají s matematikou problémy se 
akorát budou mnohem více trápit, což se může podepsat na jejich psychickém 
stavu. 

 

 
 

● Snížením úrovně maturity z matematiky by ztratila smysl pro studenty, kteří se 
chtějí matematice nadále věnovat a matematiku si jako maturitní předmět volí 
dobrovolně, jako kritérium pro přijímání na VŠ. Řešením by mohla být zkouška 
víceúrovňová. 
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