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K OPTIMALIZACI MATURITNÍ 
A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY 

Karel Malínský, Praha 

Práce na grantu č. 1484 Fondu rozvoje 
vysokých škol se záměrem optimalizace 
maturitních a přijímacích zkoušek z fy
ziky dala možnost systematicky posoudit 
úspěšnost absolventů různých středních 
škol. Na grantu se účastnil tým pracov
níků různých vysokých škol, vedený prof. 
E. Svobodou z MFF UK. Práce začala 
rozborem výsledků uchazečů o studium 
na elektrotechnické fakultě ČVUT v roce 
1997 (dále FEL). Byly analyzovány vý
sledky práce absolventů dvaceti tří gym
názií. Ukazuje se, že nyní, po nedávném 
zveřejnění „žebříčku" českých středních 

škol podle programu SET 97, jde o zvlášť 
aktuální téma. 

Pro všechny přihlášené uchazeče o stu
dium z těchto gymnázií (celkem šlo o 158 
osob) byly zaznamenány jejich středo
školské výsledky: známky z matematiky 
a fyziky na výročních vysvědčeních, stu
dijní průměry v každém ročníku a vý
sledky z maturitní zkoušky, zaznamenány 
byly i jejich výsledky (počet bodů) z ma
tematiky a fyziky při přijímací zkoušce 
na FEL. Jména všech uchazečů a zařa
zení studentů, kteří nastoupili do stu
dijních skupin, jsou připravena pro další 
práci na úkolu — posuzování korelací 
mezi výsledky středoškolského studia, při
jímacích zkoušek a vysokoškolského stu
dia; s ohledem na ochranu osobních dat 
však tyto údaje o jednotlivcích byly uta
jeny a ve výstupních materiálech grantu 
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TABULKA 1. 

oblast počet kat. 10 prům. zn. kat. 10 počet kat. 20 prům. zn. kat. 20 

Pгaha 22 2,01 6 1,96 

Stř. Cechy 5 2Д 2 2,12 

J/Z. Čechy 13 2,17 1 3,00 

Sev. Cechy 2 1,75 0 -

Vých. Cechy 7 2,14 0 -

Sev. Moгava 0 - 2 2,12 

celkem 49 2,07 11 2,11 

TABULKA 2. 

číslo gymn. prйměr z F prům. přijímací 
zkoušky F ( # ) 

přijato bez přijato z 
př. zkoušky přihlášených 

nastoupili 
z přijatých 

3 1,37 13,4 54% 9 1 % 85% 

4 1,91 14,5 4 1 % 94% 69% 

10 1,70 13,5 54% 7 3 % 87% 

14 1,50 16,0 60% 100% 65% 

jejich prûm r 1,59 14,8 53% 90% 76% 

celk. průměr 
souboru 

1,65 13,9 56% 78% 62% 

(#) možný počet bodů 0-20 (max.) 

nejsou uváděny. K podobnému opatření 
jsme přikročili i ve vztahu k jednotlivým 
středním školám: školy v předložené práci 
vystupují pouze pod kódovými čísly. 

Data zahrnují údaje o uchazečích (stu
dentech) z celého území CR, a proto je 
možné i učinit závěry o „akčním radiu" 
školy, případně o vztahu mezi místem 
střední školy a úspěšností přijetí. Bylo 
zjištěno, že v úspěšnosti přijetí na FEL 
není význačný rozdíl mezi pražskými 
a mimopražskými uchazeči, podstatný 
rozdíl je však v poměru nastoupivších 
studentů. Zatímco z přijatých uchazečů 
pocházejících z Prahy a blízkého okolí 
(býv. Středočeského kraje) skutečně na
stoupí na studium skoro tři čtvrtiny, resp. 
dvě třetiny, ze vzdálenějších míst Cech je 

to méně než polovina. Za zaznamenání 
stojí i prakticky zanedbatelný podíl ucha
zečů z Moravy. V analyzovaném souboru 
byli pouze tři uchazeči ze severní Mo
ravy a žádný z jižní Moravy. Také ze tří 
gymnázií, z nichž se na FEL nepřihlásil 
žádný uchazeč, byla dvě z Moravy. Jde 
zřejmě již o spádovou oblast brněnského 
VUT. 

Dále se zjišťovalo, nakolik korelují stře
doškolské výsledky uchazečů s výsledky 
při přijímací zkoušce z fyziky. Proto byly 
počítány průměrné výsledky z fyziky po 
dobu středoškolského studia a průměrné 
výsledky z přijímací zkoušky z fyziky na 
FEL u studentů v kategoriích 10 (doporu
čen/přijat na základě přijímací zkoušky) 
a 20 (nedoporučen/nepřijat pro nepro-
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spěch u přijímací zkoušky), a to pro celý 
soubor i pro jednotlivé oblasti ČR zvlášť. 
Výsledek je uveden v tabulce 1. 

Ukazuje se, že — alespoň pro analyzo
vaný soubor uchazečů — není významný 
rozdíl mezi středoškolskými výsledky po
sluchačů, kteří uspěli u přijímací zkoušky 
z fyziky na FEL, a mezi těmi, kdo u při
jímací zkoušky neuspěli. To je argument 
ve prospěch konání přijímacích zkoušek, 
i když úspěšnost (neúspěšnost) uchazeče 
u jediné zkoušky — přitom ve stresu 
a v nezvyklém prostředí — může záviset 
i na těchto faktorech. 

Další výsledky z daného souboru je 
možné vytěžit při srovnávání údajů 
o uchazečích z jednotlivých gymnázií. 
Byla porovnávána gymnázia, z nichž se 
na FEL přihlásilo v r. 1997 více než 
deset uchazečů. V souboru to byla celkem 
4 gymnázia, z toho dvě pražská a dvě 
gymnázia z menších českých měst. Pře
hled úspěšnosti podává tabulka 2. 

Z tabulky vyplývají závěry: 

1) Uvedená čtyři gymnázia mají společné 
nejen to, že se z nich na FEL přihlásil 
největší počet uchazečů, ale i to, že tito 
uchazeči dosáhli statisticky významně 
lepších výsledků při přijímací zkoušce, 
než je průměr všech hodnocených. Zde 
se pravděpodobně projevuje osobnost 
učitele i celkové prostředí (za zmínku 
snad stojí to, že v místě jednoho z mi
mopražských gymnázií donedávna síd
lila pobočka FEL). 

2) Je vidět velký, statisticky nezdůvodni-
telný rozdíl ve středoškolském znám
kování z fyziky mezi těmito gymná
zii: absolventi gymnázia s (průměrně) 
nejhoršími známkami z fyziky dosáhli 
(v průměru) nadprůměrného výsledku 
při přijímacích zkouškách na FEL. 

3) Absolventi těchto gymnázií, kteří byli 
na FEL přijati, také s významně vyšší 
četností na FEL skutečně nastoupili. 

Pro praxi přijímacího procesu na FEL 
(ale i na jiné vysoké školy) z toho vyplývá, 
že je vhodné zamyslit se nad kritérii pro 
přijímání studentů bez přijímací zkoušky, 
tj. na základě jejich výborných výsledků 
na střední škole. Nebyli někteří absol
venti gymnázia č. 4, kteří měli zřejmě 
schopného, přísně klasifikujícího učitele, 
jeho klasifikací „poškozeni", resp. znevý
hodněni při přijímání na FEL? — Ne
zdá se. Jestliže celkem deset ze sedm
nácti uchazečů z tohoto gymnázia muselo 
skládat přijímací zkoušku (59% oproti 
44% v celém souboru), pak výsledek při
jímací zkoušky byl pro ně velmi příznivý: 
všichni přijímací zkoušku z fyziky úspěšně 
složili a všichni až na jednoho (ten ne
složil přijímací zkoušku z matematiky) 
byli na FEL přijati. A úspěšné složení 
přijímací zkoušky, první zkoušky na vy
soké škole, může studentovi prospět jak 
v jeho sebevědomí, tak i jako zácvik na 
skládání běžných zkoušek v prvním se
mestru. 

21. ledna 1998 
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