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Jednotná přijímací zkouška z češtiny a 
nástrahy didaktického testu 
 

Autorka textu: Karolina Dohnalová 
 

Přijímací zkoušky jsou ze své podstaty náročné a stresující pro většinu uchazečů, kteří je absolvují, ovšem 

kategorie žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je v nevýhodné pozici už od samotného počátku, možná 

ještě předtím, než vůbec překročí práh školy, kde testování probíhá. A proč?  

Protože pokud se žák s OMJ v předchozích letech soustavně vzdělával mimo území České republiky, bude úroveň 

jeho znalostí ověřována rozhovorem, jehož průběh ovšem není nijak systematicky definován - to je ta lepší 

varianta.1 Ta horší varianta znamená, že žák, který strávil byť i část školního roku v české základní škole, musí 

složit jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka v podobě didaktického testu stejně jako rodilí mluvčí. A zde 

přichází kámen úrazu - už z principu nám musí být jasné, že pokud didaktický test cílí na rodilé mluvčí za účelem 

vybrat nejen ty s nejlepšími znalostmi, ale také dovedností tyto znalosti takzvaně prodat, žák s OMJ bude zásadním 

způsobem znevýhodněn. Nechme nyní stranou to, jaké dovednosti didaktický test vlastně ověřuje a zda jsou to ty 

skutečně klíčové i v případě rodilých mluvčích, a soustřeďme se na situaci žáka s OMJ. 

Hlavními příčinami jeho nevýhodné startovní pozice jsou: 

 

a) Čas. Rodilí mluvčí si osvojují nuance českého jazyka celých patnáct let svého života, přičemž devět let se 

této disciplíně systematicky věnují v rámci povinné školní docházky. Žák s OMJ je často v situaci, kdy tohle 

všechno musí zvládnout za daleko kratší dobu. 

 

b) Prostředí. Kromě výuky ve škole jsou rodilí mluvčí v jazyce “ponořeni” ve všech aspektech své každodenní 

existence, a to především v rodině. Některé dovednosti didaktického testu, hlavně z kategorie slovní 

zásoby a tvoření slov 2, si rodilý Čech osvojuje přirozeně tím, že čte a poslouchá, co se děje kolem něj. To 

se týká například rčení, ustálených slovní spojení, slov citově zabarvených, různých vrstev národního 

jazyka apod. Všechno tohle se v případě rodilého mluvčího může odehrávat daleko dříve, než dojde k 

jakémukoli testování, a ve škole si žák naposlouchané a zažité obraty “pouze” přiřadí k odpovídajícím 

pojmům.3 

 

c) Systém výuky. Tento aspekt se může pochopitelně značně lišit podle toho, jakou základní školu žák 

navštěvoval, ale často je prostě “hozen do vody” a je na něm, jestli se naučí plavat. Dovednosti testované 

v průběhu přijímacího řízení se však do značné míry opírají o systém, protože kromě toho, že úspěšný 

uchazeč musí mít odpovídající znalosti, musí být také připraven na specifika didaktického testu. Velmi 

obtížně se ale na taková specifika může připravovat někdo, komu v tom brání jazyková bariéra. Jak bude 

patrné z konkrétních příkladů, mnohdy může tuto bariéru představovat jediné slovo v zadání. A ono to 

samozřejmě při jednom slově nezůstává. 

 
1 https://www.inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj 
2 https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz/ctyrlete-obory 
3 Tím samozřejmě nechceme celý proces nijak zlehčovat, ale v porovnání se situací žáka s OMJ, který si musí nejprve osvojit jazyk 
na komunikační úrovni, aby se vůbec domluvil, potom proniknout do pokročilé slovní zásoby a nakonec ještě ovládnout příslušný 
metajazyk, je ono “pouze” skutečně na místě.  

https://www.inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj
https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz/ctyrlete-obory
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V další části článku tedy představíme jednotlivé kategorie úloh, které jsou z různých důvodů pro žáky s OMJ 

problematické. Pokusíme se rovněž poukázat na to, jak by se dané úkoly daly modifikovat tak, aby byly pro 

nerodilého mluvčího zvládnutelnější.  

 

Konkrétní příklady problematických kategorií testových úloh 

1. slovotvorba a slova příbuzná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovotvorba je pro žáky s OMJ velmi náročná, jak se také potvrzuje na našich zdokonalovacích kurzech. I v případě, 

že žáci mají komunikační jazyk na vysoké úrovni, cokoliv, co se týká příbuzných slov a odvozování, je pro ně velmi 

náročné, protože nevidí tak jasně souvislosti, jejich slovní zásoba na tento typ úkolu nemusí stačit. Zde je úkol 

navíc komplikován dalšími omezeními: počtem slabik a vzorem. 

Zadání by se dalo zjednodušit alespoň tak, že volbu příbuzného slova omezíme buď počtem slabik, nebo vzorem. 

 

2. citově zabarvená slova a pokročilá slovní zásoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě toho, že ve zmíněných příkladech jsou části vět vytrženy z kontextu, spatřujeme náročnost zadání ve slovní 

zásobě. Zvláště slova citově zabarvená jsou specifická a v učebnicích češtiny pro cizince se pravděpodobně objeví 

až na velmi pokročilých úrovních. Pokud se s nimi žák s OMJ setká v běžném životě, může jejich význam pochopit 
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z kontextu, ale nejspíš je nebude analyzovat tímto způsobem. I další slova v příkladech, která žák nemusí znát 

(netečně, zdali 4), mohou komplikovat splnění úkolu. 

 

 

Dalším prvkem, který zbytečně zvyšuje kognitivní náročnost úkolu, je nutnost najít alespoň jedno takové slovo, 

tedy možná jedno, možná více. Zadání by pro žáka s OMJ mělo být formulováno jednoznačně. 

Celé by se to dalo zjednodušit například takto: Ve kterém z (následujících) příkladů je zdrobnělina? Oprostíme 

zadání od příliš komplikovaných konstrukcí i odkazu na výchozí text, který nám ke splnění úlohy nijak zásadně 

nepomáhá, a necháme žáka hledat to, s čím se už nejspíš setkal. V ideálním případě by bylo vhodné také uvést 

nějaký příklad zdrobněliny. 

 

3. oprava chyb v souvislém textu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hledání chyb v souvisle psaném textu je také jednou z velmi náročných disciplín pro žáky s OMJ. Splnění celé 

úlohy se navíc skládá z několika na sebe navazujících kroků: 

1. žák musí text nejprve přečíst, aby mu porozuměl 

2. musí ho přečíst ještě minimálně jednou, věnovat pozornost pravopisu a najít chyby 

3. i pokud chyby najde, ještě nemá vyhráno, protože je také musí opravit. 

Jako problematické vidíme rovněž složitě popsané upřesnění zadání, které může žáka zmást. Až z klíče vychází 

najevo, že pokud žák dvě slova ze čtyř najde špatně, a tedy špatně opraví, přijde o celé čtyři body, a to i přesto, že 

dvě slova našel a opravil správně. 

Úloha by se dala zjednodušit třeba tak, že by v textu byly alespoň označeny řádky, na kterých se chyby 

nachází, nebo by úkolem žáka bylo vybrat správnou verzi slova, například: Byl slunný den, po nábřeží se 

procházely maminky s dětmi a lidé venčili psi/psy. 

 

 
4 Podle Českého národního korpusu je frekvence výskytu slova netečně 0.95, slova zdali 7.16 a pozor, slovo, o které jde v zadání, 

tedy chlapisko, má frekvenci výskytu 0.12, tedy zjednodušeně řečeno, v milionu slov se průměrně objeví 0,12krát. Pro srovnání - 
běžné slovo jako dělat má frekvenci 625.1. 
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4. chytáky ve čtení s porozuměním 
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Texty, které mají otestovat úroveň čtení s porozuměním, jsou pro žáky s OMJ dost obtížné, protože často obsahují 

různé chytáky. Opakují se například texty s daty před naším letopočtem, kde je velmi snadné se splést. Například 

pokud určujeme stáří nejstaršího kamenného kruhu (podúloha 8.1) jako hraniční, je nutné k 3100 připočítat ještě 

2020 let našeho letopočtu, čímž bychom konstatování v podúloze správně označili za nepravdivé. Otázka je, zda 

mají být takovéhle výpočty skutečně obsahem úlohy na čtení s porozuměním, především řeší-li je žák s OMJ. 

Správné vyřešení úloh, jako je číslo 8, je navíc závislé na porozumění jednotlivým slůvkům jak v zadání, tak v 

samotném textu. Pokud tedy žák s OMJ neví, že výhradně (podúloha 8.2) znamená pouze a jenom, jeho šance na 

bodový zisk klesají. 

 

V četbě textu se potom může zaseknout téměř na každém řádku: pískovec, vztyčit, kněží, obětní obřady, osídlit, 

ostatky, vykazovat známky, choroba, záhadolog (sic!), litý beton…5 

Jako problematický vidíme i fakt, a to nejen pro žáky s OMJ, že žák dosáhne bodového zisku pouze v případě, že 

minimálně tři podúlohy vyřeší správně. Pokud vyřeší dvě správně, což je polovina z celkového počtu, nemá nárok 

na žádný bod. 

 

Tento typ úlohy se samozřejmě běžně objevuje v různých certifikovaných i jiných jazykových zkouškách a jako 

takový nemusí být problematický. Je ovšem nutné realisticky zhodnotit obtížnost výchozího textu. 

I samotné zadání by se dalo formulovat jednodušeji, v učebnicích češtiny pro cizince se například běžně používá 

tato instrukce: Řekněte, co (podle textu) je/není pravda. V neposlední řadě by bylo dobré upravit bodové 

hodnocení tak, aby bylo zohledněno, že i jediná správná odpověď je lepší než žádná. 

 

Pro srovnání uvádíme příklad z modelového zadání certifikované zkoušky na úrovni B1 (obr. v příloze), což je 

úroveň, kterou cizinec potřebuje pro získání českého občanství. Podle našeho názoru by tato úroveň mohla 

rovněž odpovídat výstupní úrovni ze základní školy, kterou žák s OMJ potřebuje pro úspěšné zahájení studia na 

české střední škole. Jak je patrné na první pohled, konstatování jsou v tomto případě jednoznačnější a odvíjejí se 

od odpovídající slovní zásoby. 

 

 

5. ustálená spojení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Pro zajímavost opět uvádíme frekvenci výskytu jednotlivých slov podle Českého národního korpusu:, pískovec 18.7, vztyčit 7.08, 

kněží 39.4, obětní 3.97 obřady 20.54, osídlit 2, ostatky 7.95, vykazovat 26.02 známky 41.23, choroba 42.91, záhadolog 0.24, litý 3.43 
beton 27.9. 
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Tato úloha je vůči žákům s OMJ vysloveně nefér, protože daný typ znalostí člověk čerpá každodenní komunikací 

například v rodině, případně četbou, ovšem dost často mimo školu, což žáky s OMJ, kteří doma česky nemluví, už 

z principu diskvalifikuje. Žák tedy může nakrásně daným větám rozumět, ale pokud nezná tu jedinou správnou 

podobu rčení, nemá zde žádnou oporu pro úspěšné vyřešení úlohy. 

To nejmenší, co bychom v adaptaci dané úlohy mohli pro žáky s OMJ udělat, je buď uvést možnosti: Když 

slona/ptáčka/psa lapají, pěkně mu zpívají., nebo uvést podobných situací ze života více a nechat žáky vhodná 

ustálená spojení pouze přiřazovat. 

 

6. komplikované zadání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším typem problematických úloh jsou dvě výše zmíněné, které vycházejí z textu - ke splnění úlohy 19 je text 

přímo potřebný, ke splnění úlohy 20 ne nezbytně. Jejich problém, a to zdaleka nejen pro žáky s OMJ, je 

komplikované zadání, které vyžaduje vysokou úroveň koncentrace, protože je třeba: 

1. sledovat daná slova v textu 

2. zorientovat se v zadání a uvědomit si, že hledáme to, co není pravdivé 

3. uvědomit si rozdíl mezi stejným a opačným významem 

Následující úloha sice výchozí text zmiňuje, ale k jejímu splnění vysloveně potřebný není, což si ovšem žák, navíc 

žák ve stresu, nemusí uvědomit a bude ji opět řešit pomocí tří výše zmíněných kroků, přičemž tím prvním se v 

tomto případě zbytečně zdržuje. 

Obě úlohy by se pro žáky s OMJ daly zjednodušit při současném zachování testované oblasti. V úloze 19 by žák 

mohl dopisovat opačné významy zmíněných slov: malý X velký, předtím X potom… V úloze 20 by jednotlivé 

výrazy byly použity v konkrétních větách a žák by jejich slovní druh určoval pouze pro daný případ: Na 

začátku léta trháme a sbíráme černý bez. Eva přišla do školy bez svačiny, a proto měla před obědem hlad. 

 

Extrémním příkladem komplikace způsobené kombinací záporů je níže zmíněný příklad.6 Pro žáka s OMJ by 

zadání mohlo být redukováno na otázku, zda tedy vypravěč v textu má či nemá strach. 

 

 
6 Věta ve výchozím textu zní takto: Lhal bych, kdybych řekl, že nemám naděláno v kalhotách.  
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7. pravopisné chytáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi typické zadání pracuje s pravopisnými problémy, které se často řadí do kategorie chytáků, případně slovních 

spojení, která v běžném životě nepoužíváme a reálně je i jako rodilí mluvčí známe pouze z diktátů. Hodnota jejich 

ovládnutí pro žáka s OMJ je tedy otazná.  

 

 

 

 

Závěrem… 

Všechny konkrétní příklady pocházejí z jednoho ilustračního zadání pro rok 2019.7 Bohužel to však neznamená, 

že by byly charakteristické pouze pro tento jediný test, naopak - při přípravě analýzy jsme testů prošli daleko více 

a z různých let, takže vybrané problematické jevy jsou charakteristické právě tím, že se v různých variacích opakují, 

a pravděpodobnost, že se s nimi žák s OMJ během přijímací zkoušky setká, je skutečně vysoká. 

Ano, na jednu stranu to lze brát pozitivně: opakování - matka moudrosti a aspoň můžeme při přípravě předvídat, 

na které jevy je vhodné se podívat obzvlášť pozorně, ale je otázka, zda nás optimismus záhy neopustí, uvědomíme-

li si, že některá, ve své podstatě sice poměrně jasná, zadání na sebe nabalují takovou míru porozumění a znalosti 

různých pravidel (včetně výjimek z nich), že se z přípravy žáka s OMJ na didaktický test může stát úkol vpravdě 

sisyfovský. A ne, problém není na straně žáka. 

 
7 Kromě cvičení 12 (kombinace záporů), které je z téhož roku, ale ze druhého termínu přijímacího řízení. 
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Příloha: 

 


