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IV. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

  
1. Důvod předložení a cíle 
1.1 Název 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
1.2 Definice problému 
Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 178/2016 Sb.“), stanoví pro maturitní zkoušku konanou po 
1. lednu 2017 některé nové podmínky v konání maturitní zkoušky. Na tyto změny je nutné 
reagovat i změnou příslušných ustanovení prováděcí vyhlášky.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Platné znění vyhlášky nerespektuje změny dané zákonem č. 178/2016 Sb., tj. zejména 
změny týkající se jednak způsobu hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní 
zkoušky („SČ MZ") konaných formou písemné práce z českého jazyka a literatury („PP 
ČJL“), jednak zpřesnění podmínek přezkumného řízení, pokud osoba konající maturitní 
zkoušku podá žádost o přezkum výsledku či průběhu některé zkoušky nebo dílčí zkoušky 
společné části nebo profilové části maturitní zkoušky.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Hlavní dotčené skupiny a instituce: 
- žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku od roku 2017, 
- právnické osoby vykonávající činnost střední školy, 
- Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum), 
- pracovníci krajských úřadů zajišťující proces přezkumného řízení maturitní zkoušky,  
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
Hlavním cílem je taková úprava ustanovení prováděcí vyhlášky, aby byly jak způsob 
hodnocení dílčích zkoušek SČ MZ konaných formou PP ČJL, tak podmínky přezkumného 
řízení maturitní zkoušky uvedeny do souladu s novelizovaným zněním zákona. 
Dalším cílem je motivační navýšení odměn centrálních hodnotitelů písemných prací SČ MZ 
z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků; odměny hodnotitelů se po celou dobu trvání 
nového modelu maturitní zkoušky (tj. od roku 2011) zatím nenavyšovaly.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
Neřešení výše definovaných problémů by vedlo k nesouladu příslušných ustanovení 
zákona s ustanoveními prováděcí vyhlášky, což by způsobilo zejména organizační 
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kolaps v systému hodnocení písemných prací SČ MZ a také nesrovnalosti v oblasti 
přezkumných řízení. 
Dále se po pěti letech fungování systému centrálního hodnocení ukazuje, že při současné 
výši odměny (100 Kč za 1 opravenou písemnou práci) je získávání nových hodnotitelů ke 
spolupráci a udržení stávajících kvalitních hodnotitelů v systému velmi obtížné. Tím by byl 
však ohrožen i celý samotný systém centrálního hodnocení nastavený v zákoně. 
 
2. Návrh variant řešení a vyhodnocení nákladů a přínosů variant  
Varianta I („nulová“ varianta beze změn) 
Varianta I znamená ponechat vyhlášku ve stávajícím znění, tedy nevyhovět změnám  
a rozšiřujícím zmocněním novelizovaného školského zákona; tato varianta není výhodná. 
Varianta II  
Varianta II předpokládá změny a upřesnění ustanovení vyhlášky v souladu se změnami a 
novými zmocněními novelizovaného školského zákona. Je třeba, aby úprava dotčených 
ustanovení nabyla základní účinnosti k 1. říjnu 2016, aby všechny dotčené fyzické osoby 
(žáci, učitelé) i instituce zajišťující organizaci maturitní zkoušky (školy, Centrum, MŠMT) měly 
dostatek času na přípravu změn k začátku jarního zkušebního období 2017. Varianta II sice 
znamená pro maturitní praxi další legislativní změnu, její přínosy jsou ale z hlediska posunu 
k větší objektivizaci hodnocení písemných prací nesporné a mj. se zakotvuje úprava, kterou 
sama navrhovala a doporučovala vedení asociací středních škol (CZESHA a AŘG).    
 
3. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
MŠMT jednoznačně upřednostňuje variantu II. 
 
4. Implementace doporučené varianty a vynucování 
4.1 Hodnocení písemných prací SČ MZ  
Toto je kompetence MŠMT a zejména Centra (proškolení a metodické vedení cca 500–600 
učitelů českého jazyka a literatury, kteří budou plnit funkci externích hodnotitelů PP ČJL, dále 
systematická informační a metodická podpora pro vyučující češtiny na SŠ jako celku). 
Sledování a zjišťování na úrovni škol zajišťuje ČŠI, v případě zjištění nedostatků vyžaduje 
nápravu.   
4.2 Přezkumné řízení výsledků maturitní zkoušky 
Implementační a donucovací nástroje jsou v kompetenci MŠMT (didaktické testy) a krajů 
(písemné práce a ústní zkoušky SČ MZ, zkoušky profilové části), příp. ČŠI.   
 
5. Přezkum účinnosti regulace 
5.1 Hodnocení písemných prací SČ MZ  
Souhrnné hodnoticí zprávy Centra, výstupy inspekční činnosti, komunikace se zástupci 
školských asociací, profesními sdruženími učitelů českého jazyka a literatury, s fakultami 
vzdělávajícími učitele českého jazyka a literatury. 
5.2 Přezkumné řízení výsledků maturitní zkoušky 
Přezkum účinnosti provádí MŠMT a jednotlivé kraje průběžně. 
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6. Konzultace a zdroje dat 

Téma hodnocení písemných prací SČ MZ bylo konzultováno na jednotlivých národních 
kulatých stolech pro revizi maturitní zkoušky (září 2014 až leden 2015, dále pak léto 2015) 
za účasti zástupců středoškolských asociací, CZVV, krajů, NÚV, ČŠI, Jednoty českých 
matematiků a fyziků a přizvaných odborníků na hodnocení výsledků vzdělávání.    

Zdroje dat vycházejí z vlastní činnosti ministerstva a jeho přímo řízených organizací (např. 
statistické ročenky školství, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR za rok 2013  
a za rok 2014, informační systém Centra, závěrečné hodnoticí zprávy Centra o maturitní 
zkoušce za příslušný rok). 

7. Kontakt na zpracovatele RIA 
Mgr. Petra Pátková  
odbor vzdělávací soustavy 
telefon: 234 811 494  
e-mail: petra.patkova@msmt.cz 
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