Nová maturita
ztěžuje práci
řiznárn se, Že mám občas pocit bezmoci, kdyŽ čtu některé články týkajicí se nové
maturity. Jeden z nich napsal pan

Tomáš Němeček (Proč zveřejnit
žebříčekškol' LN 7. 7.).Bezmoc
ve mně vyvolává především jeho
nrírnitka č. 3. PÚ testy zjišťují,co
maturanti vědí a jak uvažujílAutor by asi měl vědět, že vědomosti
jsou definovány jako osvojená (tj.
zapamatovaná a pochopená) fakta
avztahy mezitimi. Testy však mo-

hou obsahovat jen jednoznačná
fakta a b ezt ozpomé vztahy' Napří k-lad v čeŠtiněa společenských vědách jsou proto naprosto nepřijatel-

nou redukcí učiva. Ještě horšíje to

uvažovánim. Už od dob Koňenského víme. Že ke skutečnému
s

vzdělání vede pouze ďďog rovnomocných partnení = rozumu technického, morálního a poetického;
Částečně téstovatelný je jen první
z nich. o plnohodnotném uvažová_
ní.se tedy v případě testů nedá vů_
bec mluvit. Výchova k čestnosti
atd. se ve škole děje v prvé řadě
prostřednictvím obsahu a forem výuky (nejde o nějakou mimovýukovou sloŽku práce ško1y); ta má

strukturální charakter' tj' výnlan'l

jedné skutečnosti vzniká aŽ v kontextu skutečností jiných' žádná skutečnost nemá význam sama o sobě.
Cílem je vytvoření racionálního postoje, tedy nazoru (nikoli předsudku). Tohle testy ignorují zcela, proto sejéjich autoři, zejména v češti.
ně, dopouštějí tolika chyb. Ty chy_
by jsou totiŽ zcela nutné: z neúplných či z kontextu vytržených pre-

mis mají vzniknout jednoznačné
závéry!Ye skutečnosti je třeba odhadnout' co si myslí autor úlohy.
(,,Zdr av ý r ozum lze měřit statistic.
ky. jde jenom o to, naučit se mys-

let tak' jak myslí oni." - orwell)
Žík má přece řešení formulovat
sám a má právo v dialoguje vysvět_

lit a obhájit!
Mají-li být testy hlai.ním měřítkem kvality vzděIání, je logické,
že pozomost musí být ve v1ýuce zaměřena především na.to' co požadují. To bude mít (a už teď má)

zhÓubné dopady na. předchozí

vzdělávací proces. Žáci jsou pragmatičtí'učitelése budou muset přizpůsobit. Učímna škole, která v letošnímaturitě uspěla (10. místo),
moji žáci byli výsledkově vynikající. Jen obsah tohÓ' co se zkoušelo,
byl ve srovnání s minulostí výrazně redukován a postrádal vnitřní
vztahy(tematické i mezipředměto-.
vé),, na kteqÍch jsem qfirku dosud
zakJádal. Nejde mi o to, kolikátý
jsem v žebříčku,chci svým žákům

poskytnout nejkvalitnější dosažitelné vzdělaní. Nová maturita mi
vď ice znesnadňuje práci

Karel Lippmann,

učitel

