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O VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU, MATURITĚ

A STUDIU UČITELSTVÍ MATEMATIKY

V BAVORSKU

ČÁST 2

Martina Kašparová, Lukáš Honzík,
Jaroslav Hora, Šárka Pěchoučková1

Pokračování z minulého čísla.

2. Maturita a její organizace v bavorských gym-
náziích

V dalším se zaměříme na získání allgemeine Hochschulreife, tj. na
získání oprávnění ke studiu na libovolné vysoké škole, a tedy i ke
studiu učitelství matematiky. Vzhledem k tomu, že více než po-
lovina všech maturit a více než 90 % všech oprávnění allgemeine
Hochschulreife připadá na gymnázia (viz obr. 4 a [10]), ukážeme,
jak se k vysokoškolskému studiu musí prostudovat gymnazisté.

O tom, zda gymnazista úspěšně dokončí studium s oprávně-
ním studovat na univerzitě, nerozhoduje jen maturita, ale výrazně
i průběh studia v 11. a 12. ročníku. Obojí je hodnoceno body
(Punkte), přičemž během posledních čtyř pololetí na gymnáziu
jich student musí získat aspoň 200 z 600 možných a z maturity
aspoň 100 z 300 možných. Za výkony studentů v jednotlivých
předmětech (povinných, povinně volitelných i profilových) se při-
děluje 0–15 bodů, přičemž je předpisy ohlídán minimální počet
bodů. (Podle [6, dodatek 10 k § 17].) Maturitní zkouška sestává
z dílčích zkoušek z pěti předmětů, za každou lze získat maximálně

1Práce byla podpořena vnitřním grantovým systémem FPE ZČU, GRAK
2017.
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60 bodů. Z němčiny a matematiky jsou povinné zkoušky s povinně
písemnou formou. Cizí jazyk je také povinný maturitní předmět
a spolu s dalšími dvěma předměty tvoří skupinu, v níž je povinně
jedna zkouška písemná a zbývající dvě ústní. Z každého povinného
předmětu musí maturant získat minimálně 20 bodů z 60 možných.
(Podle [6, dodatek 10 k § 17].)

Maturitní písemka z matematiky je poměrně časově náročná.
Od r. 2014 má část A a B. V části A, na jejíž vypracování má
student 90 minut, nesmí používat žádné pomůcky kromě psacích
potřeb. Úlohy této části jsou společné nejen pro celé Bavorsko, ale
i pro další spolkové země (viz [6, dodatek 8 k § 49], [16]). K vy-
řešení úloh dílu B mají maturanti 180 minut a mohou používat
schválené stochastické tabulky, souhrn vzorců pro přírodní vědy
a kapesní kalkulátor. Rovněž od r. 2014 si studenti mohou místo
„standardní části Bÿ vybrat část B (CAS), v níž lze navíc pou-
žít některý ze schválených kalkulátorů se zabudovaným systémem
pro počítačovou algebru (např. Casio ClassPad 330, TI-nspire cx
CAS, HP Prime Graphing Calculator), viz [17]. V roce 2017 si
CAS-maturitu zvolilo 1,4 % studentů ([45]).

Každý díl obsahuje úlohy z analýzy, stochastiky a geometrie,
přehledně viz tab. 2. V každém z těchto témat jsou dvě skupiny
úloh. Výběr skupiny (musí být stejná pro část A i B) provádí
komise podle zaměření gymnázia a tak, aby studenti, kteří absol-
vovali stejné kurzy, měli stejnou skupinu, viz [16, str. 2]. Úlohy
v části A jsou kratší a vzájemně spolu nesouvisejí, v části B jsou
úlohy rozsáhlejší a závisejí na sobě. (Konkrétně viz příspěvek (Ka-
šparová, M. & Honzík, L. & Hora, J. & Pěchoučková, Š., 2017).)
Úlohy týkající se matematické analýzy jsou zcela odlišné ve va-
riantě bez CAS a s CAS, stochastické a geometrické úlohy se liší
minimálně – ve variantě s CAS bývá navíc jedna dílčí úloha, viz
[15].

Za správně vyřešené úlohy jsou přiděleny dále nedělitelné jed-
notky hodnocení (Bewertungseinheiten, BE), kterých lze získat
nejvýše 120. Jednotky hodnocení jsou přepočítávány na body,
z nichž by se dala určit známka (Notenpunkte, 0–15). Maturitní
písemka má čtyřnásobnou váhu oproti výsledku z matematiky za
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jedno pololetí, takže výsledku maturitní písemné práce z matema-
tiky odpovídá čtyřnásobek počtu těchto bodů, tj. 0–60 (Punkte).
Nezbytné minimum pro úspěšné složení „matematické částiÿ ma-
turity, 20 bodů z 60, odpovídá 55–60 BE, což je více než 45 %
všech hodnotících jednotek.

Maturitní písemná práce z matematiky
Díl A Díl B

20 BE analýza 40 BE
10 BE stochastika 20 BE
10 BE geometrie 10 BE

Tab. 1

Používání CAS při maturitní písemce je v Německu již „za-
běhlou novinkouÿ (např. v Bavorsku od r. 2012, v Berlíně a Bra-
niborsku od r. 2010), která reaguje na stávající způsob výuky ma-
tematiky. Běžně se totiž rozlišují předměty vyučované s pomocí
CAS a tradičně vyučované předměty, obvyklé jsou i tzv. CAS-
-třídy od 10. ročníků. Není jednoduché vymyslet úlohy tak, aby
studenti při řešení úloh použili CAS tvůrčím způsobem, aby mu-
seli prokázat matematické znalosti, dovednosti a schopnost pou-
žít programy s porozuměním a ne pouze vyřešit úlohy s pomůc-
kou lepší než je běžný kalkulátor a zároveň dodržet podmínky,
které jsou stejné pro maturitu bez CAS (zápisy na papír, nemož-
nost odevzdávání vytvořených dat apod.). Doplňme, že používání
GeoGebry na tabletech u závěrečných zkoušek je ve fázi experi-
mentu, využívání chytrých telefonů a vytvoření testovacího pro-
středí v GeoGebře je věcí blízké budoucnosti, viz [18, str. 7].

3. Jak se stát učitelem matematiky

Na vysokou školu, na níž lze získat učitelské vzdělání, vedou cesty
přímější i klikatější. Budoucí učitelé matematiky se v Bavorsku
vzdělávají pouze na univerzitách (Universität) a jsou připravo-
váni pro výuku na konkrétním typu školy (beruflichen Schulen,
Gymnasium, Realschule, Mittelschule, Grundschule). Podmínkou
přijetí k univerzitnímu studiu je získání allgemeine Hochschulreife
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nebo fachgebundene Hochschulreife. Tato oprávnění mohou zís-
kat absolventi následujících škol: Gymnasium, FOS nebo BOS
(13. ročník), Kolleg, Abendgymnasium, Fachakademie, Fachho-
chschule (ukončení státní zkouškou). Výjimečně mohou být na
univerzitu přijati studenti bez maturity, kteří vykonali talento-
vou zkoušku (Begabtenprüfung), podrobněji viz [14, § 2–5]. Kromě
gymnázia, večerního gymnázia, Kolleg a oprávnění k univerzit-
nímu studiu získané prostřednictvím Begabtenprüfung ovlivňuje
vystudovaný obor typ školy, na níž může absolvent učitelství pů-
sobit. Např. absolvent společenský věd (Sozialwessen) na FOS
či BOS nemůže studovat učitelství matematiky pro gymnázia
(Gymnasium) nebo pro reálné školy (Realschule), ale jen učitelství
matematiky pro základní (Grundschule) a střední školy (Mittel-
schule). Ukažme na příkladech, jak se lze v Bavorsku různým způ-
sobem stát učitelem matematiky na gymnáziu.

3.1. Kudy ke studiu učitelství matematiky na gymnáziu

Nejkratší cesta vede přes gymnázium (Gymnasium). Na základní
škole (Grundschule) stráví budoucí nejmladší možný učitel ma-
tematiky nejvýše čtyři roky, lze ji totiž v případě mimořádného
nadání zkrátit o jeden rok. Po 8 letech na gymnáziu se bude připra-
vovat 9 semestrů na univerzitě (pokud bude studium nestruktu-
rované jako např. v Passau). Tuto část studia zakončí první státní
zkouškou, pak jako cca 23letý nastoupí do dvouleté přípravné slu-
žby (Vorbereitungsdienst), následně složí druhou státní zkoušku
(Lehramtsprüfungsordnung II) a stane se plnohodnotným učite-
lem matematiky na gymnáziu. Celková doba výchovy a vzdělávání
budoucího učitele od základní po vysokou školu včetně přípravné
služby činí 18–19 let. Ke stejnému číslu dospějeme i v případě
učitele matematiky připravovaného v ČR, probíhá-li celé studium
bez komplikací a budeme-li považovat začínajícího učitele v prv-
ním kariérním stupni a absolventa učitelství v Bavorsku za stejně
dobré a zkušené po „učitelské stránceÿ.

Jedna z delších cest vede oklikou přes odborné vzdělání. Cel-
kem devět let je budoucí učitel vzděláván na Grundschule a Mittel-
schule. Předpokládejme, že pak si vybere obor Elektrotechnik na
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tříletém středním odborném učilišti (Berufsschule), kde na konci
12. ročníku získá erfolgreiche Abschluss a je kvalifikován pro vstup
do odpovídajícího zaměstnání. Další studium je podmíněno praxí.
Roční pracovní zkušenost vyžaduje např. Technikerschule Mni-
chov (škola typu Fachschule), kde by budoucí učitel mohl studo-
vat obor Elektrotechnik, a to buď dva roky v denní formě, nebo
čtyři roky dálkově. Vzdělání na této škole může ukončit odbornou
maturitou (Fachabitur), která mu umožní studovat na odborné
vysoké škole (Hochschule) 7 semestrů např. obor Physikalische
Technik. Pak se může přihlásit ke studiu učitelství matematiky
a fyziky pro gymnázia na univerzitě. Do školy jako hotový uči-
tel nastoupí asi o šest let později než jeho vrstevník, který by
postupoval přes gymnázium. V předchozím jsme samozřejmě ne-
připouštěli opakování některého ročníku, dálkové studium, praxi
delší než minimální a další „prodlužováníÿ.

3.2. Studium učitelství matematiky pro gymnázia

Tuto část příspěvku uzavřeme několika poznámkami o studiu bu-
doucích gymnaziálních učitelů matematiky. Pouze na dvou z de-
víti státních univerzit připravujících budoucí učitele matematiky
je studium strukturované. Ostatní mají program na 9 semestrů
(min. 8 a max. 13 semestrů) a případně možnost získání titulu
B.Ed., B.Sc. (viz např. [19, str. 11–12]). Jako druhý obor k mate-
matice nabízejí univerzity vedle standardních jako je fyzika, che-
mie, informatika, také jazyky (angličtina, němčina, latina), po-
měrně často tělesnou výchovu, náboženství, ale i hudební výchovu,
psychologii, ekonomii. Zcela chybí matematika se zeměpisem nebo
s biologií, což je dáno kombinacemi, z nichž je možno konat první
státní zkoušku (viz [20, § 59]).

Studijní plán učitelství sestává ze čtyř oblastí: matematika,
k níž se připočítávají kredity za didaktiku matematiky, druhý obor
rovněž včetně jeho didaktiky, pedagogické vědy, praxe. Podmín-
kami pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce (viz [20, § 73]) je
zajištěno, že v oboru učitelství matematiky se v minimálním sta-
noveném rozsahu daném počtem kreditů vyučuje analýza, lineární
algebra, algebra, teorie čísel, stochastika, geometrie, aplikovaná
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matematika a didaktika matematiky, která je zařazena nejpozději
ve 2. ročníku studia.

Praxe jsou v programech začleněny spíše do první poloviny
studia. Studenti musí absolvovat následující čtyři typy praxí ([20,
§ 34]): třítýdenní orientační praxe ve školách po 20 hodinách týdně
(Orientierungspraktikum); osmitýdenní (320 hodin) pracovní pra-
xe (Betriebspraktikum) ve výrobní, obchodní nebo servisní společ-
nosti; pedagogicko-didaktická praxe ve škole (pädagogisch-didak-
tisches Schulpraktikum) v rozsahu 150–160 vyučovacích hodin;
oborová didaktická praxe při studiu (studienbegleitendes fachdi-
daktisches Praktikum) v rozsahu 4 hodin týdně po dobu jednoho
semestru v jednom ze dvou aprobačních předmětů. První dva typy
praxí univerzita nezajišťuje, viz [21].

Orientační praxi se doporučuje absolvovat v době po maturitě
před začátkem studia. Studenti obvykle chodí na náslechy (k růz-
ným učitelům v různých ročnících a předmětech), mohou pomáhat
s organizací výuky, zodpovídají za menší úseky během vyučovací
hodiny (např. kontrola úkolů, oprava písemek, pomoc s techni-
kou), seznamují se s přípravou na hodinu, se strukturou školy, vy-
hláškami a opatřeními, jimiž se řídí školský systém, účastní se mi-
moškolních aktivit, zapojují se do třídních projektů. (Podle [22].)

Během pedagogicko-didaktické praxe ve škole je úkolem stu-
dentů sledovat učitele ve výuce, seznámit se s různými vyučo-
vacími metodami, pozorovat žáky, pomáhat jim, připravit, reali-
zovat a provést rozbor aspoň pěti vyučovacích hodin v různých
třídách a ročnících. Mohou se zapojit do výuky ve více třídách
různých ročníků formou tzv. team-teachingu, poznávat celodenní
chod školy, účastnit se mimoškolních aktivit, řešit jednoduché or-
ganizační úkoly apod. (Podle [23].)

Oborová didaktická praxe může být organizována tak, že se
studenti na škole praxe účastní vyučování tamějšího učitele, vyu-
čování didaktika, který výuku připravil v odpovídajících vysokoš-
kolských předmětech, a dalších akcí organizovaných didaktikem
a učitelem praxe. Cílem praxe je příprava a analýza vyučování,
aspoň tři vyučovací pokusy, poznání a užití pro obor specifických
postupů vyučování. (Podle [23].)
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První státní zkouška budoucích učitelů matematiky je písemná
a má tři části (viz [20, § 73]): 1. úlohy z analýzy (4 hodiny); 2. úlohy
z lineární algebry, algebry a základů teorie čísel (4 hodiny); 3. úkol
z didaktiky matematiky (3 hodiny). V každé části mají studenti
na výběr ze tří skupin úloh nebo témat. Dále konají zkoušku z dru-
hého aprobačního předmětu, jednoho z předmětů pedagogických
věd (pedagogika, psychologie, školní pedagogika, 4 hodiny) a se-
píší domácí práci z jednoho ze studovaných oborů nebo z někte-
rého předmětu pedagogických věd. (Podrobněji viz [20, § 32, § 29].)
Druhá státní zkouška sestává z domácí práce, kolokvia vycháze-
jícího z konkrétní situace ve třídě se zaměřením na pedagogicko-
-psychologické otázky, ústní zkoušky z didaktiky oboru, školského
práva a základů občanské výchovy a z ukázkové výuky tří tema-
ticky různě obtížných hodin, viz [24, § 17–21].

4. Závěr

Předpokládáme, že čtenář zná české školní prostředí, a tak si
zvládne závěry zformulovat sám. Dovolujeme si proto pouze při-
pojit některé údaje z dostupných zdrojů ([1], [6]–[9], [11], [12],
[25]–[44]), které nejsou vždy srovnatelné, ale k hrubému dokres-
lení představy snad mohou posloužit. Není-li uvedeno jinak, jsou
uvedena data ze školního roku 2015/2016.

Bavorsko Česká republika
HDP na obyv. v r. 2015

$ 48 000 [25] $ 17 562 [26]
počet dětí 6 – 18 let

1 427 447 [1] k 31. 12. 2015 1 318 328 [2] k 1. 1. 2016
počet škol vzdělávajících 6–182

5765 (= 2404 + 997 + 374 +
+426+351+22+10+228+
+ 82 + 777 + 110 + 69) [11]

5437 (= 4115+1304+18) [27]

průměrný počet žáků ve třídě
21,5 [11] 20,5 [27], jen ZŠ a SŠ bez kon-

zervatoří



O vzdělávacím systému, maturitě a studiu . . . 157

Bavorsko Česká republika
počet pedagogických pracovníků vyučující 6–18leté2

112 791 [11] 118 059 [27]
počet učitelů matematiky3

9 774 [10, str. 42]
věková struktura učitelů4

21,5 % do 35 let 16,8 % do 36 let
24,5 % 35–44 29 % 36–45
26,5 % 45 - 54 33,4 % 46–55
27,5 % 55 a více let

[28, str. 9]
20,8 % 56 a více [29]

nástupní měsíční plat učitele brutto/netto
3 364,75e / 2 573,12e
(Grundschule)

22 140 Kč [31] / 17 318 Kč

4 032,65e / 2 984,83e (Gym-
nasium) [30]

průměrný roční plat
61 162e[32, str. 4] 331 068 Kč (27 589 Kč mě-

síčně) [33, str. 7]
průměrný roční plat v oboru Lehramt, resp. vzdělávání

50 000e [32, str. 6] 320 784 Kč (26 732 Kč mě-
síčně) [33, str. 7]

2Pro Bavorsko se uvažovaly následující typy škol: Grundschule, Mittel-
schule, Realschule, Gymnasium, Förderzentren, Freie Waldorfschulen, ostatní
všeobecné školy, Berufsschule, Wirtschaftsschule, Berufsfachschule, FOS,
BOS; v České republice základní školy, střední školy a konzervatoře.
3Pouze učitelé Realschule, Gymnasium, FOS a BOS.
4Vzhledem k dostupným údajům jsou vedle učitelů ZŠ, SŠ a konzervatoří

zahrnuti i učitelé VOŠ.
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Bavorsko Česká republika
Počet žadatelů o učitelské
místo z akt. zkušebního roku
+ ze seznamu čekatelů / po-
třeba (k r. 2016) [34, str. 6, 8,
12, 14, 16]

Počet absolventů mag. stu-
dia pedagogických fakult, pe-
dagogika, učitelství a sociální
péče [35] / počet volných uči-
telských míst [36]

Grundschule 1 070 + 510 /
1 520

3 814 / 2 505 k 11. 7. 2017

Mittelschule 500 + 80 / 580
Realschule 820 + 1 690 /

330
Gymnasium 1 860 + 2 350

/ 370
BOS, FOS 470 + 90 / 780
Počet žadatelů o místo učitele matematiky z akt. zkušeb-
ního roku + ze seznamu čekatelů / počet umístěných z akt.
zkušebního roku + ze seznamu čekatelů [37, 38]
Gymnasium 195 + 115 /

63 + 24
Realschule 120 + 181 /

21 + 23

Tab. 2

Bavorsko Česká republika

Grundschule, 1.–4. roč.
[39]
0 + 0 + 5 + 5 (= 10 h.)
Mittelschule, 5.–10. roč.
[7]
5+ 5+ 5+ 4+ 5+ 5 (= 29 h.)
Realschule [8]
5+5+4+4+5+5 (= 28 h.),
5.–10. roč., Wahlpflichtfä-
chergruppe I

ZŠ, 1. stupeň [40, str. 141]
min. 20 h., např. 4+4+4+4+4
ZŠ, 2. stupeň, nižší roč-
níky víceletých gymnázií
[40, str. 141]
min. 15 h., např. 4+ 4+4+3
gymnázia a sportovní
gymnázia, 1.–4. roč. [41,
str. 83, 42, str. 85]
min. 10 h., např. 4+ 3+3+0
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5+5+3+3+3+4 (= 23 h.),
5.–10. roč., ostatní skupiny
4+4+4 (= 12 h.), Realschule,
tříletá škola
Wirtschaftsschule [9]
4+3+4+4 (= 15 h.), 7.–10.
roč.
3+3+4 (= 10 h.), 8.–10. roč.
4 + 4 (= 8h.), 10.–11. roč.
Gymnasium [6]
4+4+4+3+4+3 (= 22 h.),
5.–10. roč.
4 + 4 (= 8h.), 11. – 12. roč.
FOS, 11.–13. roč. [12]
3 + 6 + 7 (= 16 h.), Technik
2 + 4 + 5 (= 11h.), ostatní
obory
BOS, 12.–13. roč. [12]
3,5 + 3,5 (= 7h.), Technik
2,5 + 2,5 (= 5 h.), ostatní
obory

dvojjazyčná gymnázia,
1.–6. roč. [43, str. 90–91]
min. 17 h., např.
4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1
střední školy [44]
2leté obory, kategorie J
min. 2 h., např. 1 + 1
3leté obory s výučním
listem
min. 3 h., např. 1 + 1 + 1,
kategorie E, skupiny 28, 29,
31–33, 37, 41, 53, 65, 66, 69,
82 kategorie H (např. včelař)
min. 4 h., např. 1 + 1 + 2,
skupiny 34, 39, většina oborů
skupin 23, 36 kategorie H
(např. kameník)
min. 5 h., např. 1 + 2 + 2,
skupiny 21, 23, 26, některé
obory skupiny 36, 37 katego-
rie H (např. karosář)
4leté obory s maturitou
(L0 a M)
min. 4 h., např. 1+1+1+1,
(např. kamenosochařství)
min. 7 h., např. 2+2+2+1,
(např. zdravotnický asistent)
min. 8 h., např. 2+2+2+2,
(např. oční optik)
min. 9 h., např. 2+2+2+3,
(např. chemik operátor)
min. 10 h., např. 3+3+2+2,
(např. autotronik)
min. 12 h., např. 3+3+3+3,
(např. geotechnika)
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2leté nástavby
Minimum hodin je obvykle
rozdíl minima hodin ve stej-
nojmenném 4letém (maturit-
ním) a 3letém oboru.

Tab. 3: Počty hodin matematiky – týdenní hodinová dotace
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Abstract

The article presents Bavarian school system and qualifications,
which are possible to achieve. Special attention is devoted to
Mathe-Abitur examination and the preparation of math-teachers.
At the end, there are given some data enabling a comparison of
Bavaria and the Czech Republic.
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