
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021-2022 

podle § 24 a 25, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v aktuálním znění 

Povinné profilové zkoušky: 

1. Česká literatura – světová literatura 

2. Odborné předměty 

3. Maturitní práce s obhajobou 

4. Český jazyk a literatura, ústní část 

Nepovinné profilové zkoušky: 

1. Dějepis 

2. Dějiny umění 

3. Anglický /Německý jazyk, ústní část 

Stanovení výsledků hodnocení ústních profilových zkoušek 

Výkony žáka v jednotlivých profilových zkouškách maturitní zkoušky se hodnotí těmito stupni 

prospěchu: 

1 – výborný: žák dokáže samostatně hovořit na dané téma. Spojuje logicky a návazně fakta, 

pojmy, definice a zákonitosti chápe uceleně, přesně a úplně, a chápe i vztahy mezi nimi. 

Hovoří bez návodných otázek, nedělá věcné chyby. Tvořivě aplikuje poznatky na praktických 

příkladech, pohotově reaguje na podněty, dovede skloubit znalosti z různých oborů, hojně 

využívá odbornou terminologii. 

2 – chvalitebný: žák dokáže samostatně hovořit na dané téma, občas je potřeba položit 

otázku, na kterou pohotově a správně odpovídá, nedělá věcné chyby. Žák ovládá 

požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 

úplně. Reaguje na podněty, je ale méně pohotový a obratný. V jeho myšlení se projevuje 

logika a tvořivost, dovede skloubit znalosti z různých oborů, používá odbornou terminologii. 

3 – dobrý: žák zvládá učivo obsahově dobře, jeho ústní projev je ale méně samostatný a 

vyžaduje spolupráci se zkoušejícím. Na návodné otázky odpovídá dobře, může se dopouštět 

menších nepřesností. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 

poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery, prokazuje ale, že učivu 

porozuměl. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby. 

Odborné termíny používá méně, umí je však po dotazu vysvětlit. 

4 – dostatečný: žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 

faktů, pojmů, definic a zákonitostí jisté mezery. Nehovoří samostatně, je třeba intenzivní 

spolupráce s vyučujícím. Na návodné otázky odpovídá nepřesně, dělá věcné chyby, 

neprokáže, že učivo zvládnul. Vyjadřuje se nepřesně, odbornou terminologii používá v malé 

míře. 

5 – nedostatečný: žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 

faktů, pojmů, definic a zákonitostí výrazné mezery. Při provádění požadovaných 



intelektuálních činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Nereaguje na návodné 

otázky nebo na ně reaguje nesprávnými odpověďmi, nedostatky a chyby nedovede opravit 

ani s pomocí zkoušejícího, odbornou terminologii téměř či vůbec nepoužívá. 

Podrobnější informace k hodnocení předmětu český jazyk a literatura  

Zkouška je hodnocena podle následujících kritérií: 

1. Analýza uměleckého textu 

I. Téma, motiv, časoprostor, kompozice, literární druh a žánr – 0 až 4 body 

II. Vypravěč, lyrický subjekt, postava, promluvy, verš – 0 až 4 body 

III. Jazykové prostředky, tropy a figury – 0 až 4 body 

2. Literárněhistorický kontext – 0 až 4 body 

3. Analýza neuměleckého textu  

I. Porozumění textu, charakter komunikační situace – 0 až 4 body 

II. Funkční styl, slohový postup a útvar, kompozice, jazyk. prostředky – 0 až 4 body 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura – 0 až 4 body 

Maximálně je tedy možné dostáhnout 28 bodů.  

25 – 28 bodů odpovídá známce 1 (výborně), 21 – 24 bodů odpovídá známce 2 (chvalitebně), 

17 – 20 bodů odpovídá známce 3 (dobře), 13 – 16 bodů odpovídá známce 4 (dostatečně). 

Dosáhne-li student 12 a méně bodů, je hodnocen známkou 5 (nedostatečně). 

Zkouška z českého jazyka a literatury sestává z písemné práce a ústní zkoušky. Tyto části jsou 

známkovány zvlášť. Určení výsledné známky maturitní zkoušky je váženým průměrem 

výsledků dílčích zkoušek, přičemž písemná práce tvoří 40 % známky a ústní zkouška 60 % 

známky. Pokud je však jedna z částí zkoušky hodnocena 5 (nedostatečně), je výsledná 

známka také 5 (nedostatečně). V takovém případě opakuje žák pouze tu část zkoušky, která 

je hodnocena jako nedostatečná. 

Podrobnější informace k hodnocení předmětu cizí jazyk 

Ústní zkouška má čtyři části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. Po 

krátkém motivačním úvodu následuje první část ústní zkoušky, ve které má žák zodpovědět běžné 

dotazy vztahující se k danému tématu. Ve druhé části ústní zkoušky má žák v rámci daného tématu v 

samostatném ústním projevu popsat obrázek a poté porovnat dva obrázky včetně možných informací 

k tématu. Ve třetí části ústní zkoušky probíhá samostatný ústní projev nebo interakce na dané téma 

ve vztahu k odbornosti. Ve čtvrté části probíhá v rámci daného tématu ústní interakce - řízený 

rozhovor. 

Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. Během 

přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovník. 

Ústní zkouška je hodnocena podle následujících kritérií:  

I. Zadání / Obsah a projev 

a)  srozumitelnost, přesnost, účelnost, míra podrobnosti, rozsah 

b) koherence (souvislost/linearita) 

c) komunikativní strategie 

II. Lexikální kompetence a specifická slovní zásoba 



a) rozsah 

b) přesnost 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

a) rozsah 

b) přesnost 

IV. IV. Fonologická kompetence  

a) plynulost 

b) výslovnost 

c) intonace 

Bodové hodnocení výše uvedených oblastí:  

I. Zadání / Obsah a projev 0-1-2-3 b.  

II. Lexikální kompetence 0-1-2-3 b.  

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 0-1-2-3 b.  

IV. Fonologická kompetence 0-1-2-3 b.  

Maximálně je tedy možné dosáhnout 39 bodů.  

39 - 34 odpovídá známce 1 (výborně), 33 – 28 bodů odpovídá známce 2 (chvalitebně), 

27 – 22 odpovídá známce 3 (dobře),  21 - 17 bodů odpovídá známce 4 (dostatečně). 

Dosáhne-li student 16 a méně bodů, je hodnocen známkou 5 (nedostatečně).   

Zkouška z cizího jazyka sestává z písemné práce a ústní zkoušky. Tyto části jsou známkovány zvlášť. 

Určení výsledné známky maturitní zkoušky je váženým průměrem výsledků dílčích zkoušek, přičemž 

písemná práce tvoří 40 % známky a ústní zkouška 60 % známky. Pokud je však jedna z částí zkoušky 

hodnocena 5 (nedostatečně), je výsledná známka také 5 (nedostatečně). V takovém případě opakuje 

žák pouze tu část zkoušky, která je hodnocena jako nedostatečná. 

 

Stanovení výsledků hodnocení maturitní práce s obhajobou 

Maturitní zkouška „Maturitní práce s obhajobou“ se skládá ze dvou částí: z vypracování 

maturitní práce a její ústní obhajoby před maturitní komisí. Na přípravu obhajoby je 

stanoven čas 15 minut, na vlastní obhajobu také 15 minut. Výsledná známka je aritmetickým 

průměrem známky navržené vedoucím práce a oponentem, a pokud se tyto známky liší, tak 

jejich aritmetickým průměrem, a známky za ústní obhajobu maturitní práce před maturitní 

komisí. 

 

 

 

         PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. 

          ředitelka školy 


