
Vzorový dopis 

Vážený pane poslanče X, 

Jmenuji se Tomáš Novák a studuji na Gymnáziu Horní Dolní. Píši Vám, abych vyjádřil svůj 
názor na téma povinné maturity z matematiky, jako student střední školy, tedy ten, 
koho by změna tohoto zákona nejvíce ovlivnila. Protože jste projevil nesouhlas se 
současnou podobou této novely zákona, obracím se na Vás. 

S povinnou maturitou z matematiky nesouhlasím z mnoha důvodů. Podle mého názoru 
by se měla ponechat svoboda výběru mezi státní maturitou z matematiky a z cizího 
jazyka. Přeci není důvod, aby se humanitně zaměření žáci museli hodiny trápit učením 
rovnic a vzorečků, které už nikdy v životě nepoužijí, místo aby se soustředili na témata 
jim bližší, například jazyky, ktereá budou dále studovat na vysoké škole či využívat ve své 
práci. 

Výuka matematiky na českých školách je momentálně naprosto neadekvátní. Je 
zaměřená na tupé memorování vzorců a následování postupů, místo aby rozvíjela 
logické myšlení a samostatné uvažování. V hodinách tedy kvůli všem nákresům, 
derivacím a integrálám naprosto chybí prostor pro praktickou matematiku, kterou by 
studenti pak mohli použít ve skutečném životě. Maturita z tohoto předmětu je tedy se 
současným stavem českého školství užitečná skutečně jen těm, kteří matematiku 
půjdou studovat na univerzitu či se jí nějak jinak budou intenzivně věnovat ve svém 
zaměstnání. Například budoucím lékařům stačí základní matematika a na konci čtvrťáku 
se musí soustředit na předměty jako chemie a biologie, místo toho, aby trávili dlouhé 
večery nad učebnicí matematiky  

Rozumím argumentu, že každý, kdo odmaturuje, by měl splnit takzvané středoškolské 
minimum, do kterého spadá i matematika. Věřím ale, že toto středoškolské minimum by 
mělo obsahovat znalosti a dovednosti, které každému studentovi dále v životě nějak 
prospějí. Taková matematika se na českých školách zatím bohužel nevyučuje a alespoň 
dokud se to nezmění, neměla by z ní být závěrečná zkouška povinná. 

Děkuji za Váš čas a přeji krásný den Tomáš Novák 

 


