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I. Hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka (AJ, RJ, NJ) 

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí – písemné a ústní zkoušky. 

A) Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky z cizího jazyka 

Písemná část zkušebního předmětu cizí jazyk je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné 

hodnocení písemné práce je součtem bodů udělených za jednotlivá kritéria. 

Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (I. A až IV. B) hodnocení jsou následující: 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 

I. A Zadání 

I. B Rozsah, obsah textu 

II. Organizace a koheze textu 

II. A Organizace textu 

II. B Koheze textu a prostředky textové návaznosti 

III. Slovní zásoba a pravopis 

III.A Přesnost použité slovní zásoby 

III. B Rozsah použité slovní zásoby 

IV. Mluvnické prostředky 

IV.A Přesnost použitých mluvnických prostředků 

IV. B Rozsah použitých mluvnických prostředků 

První kritérium je v dílčích kritériích I. A a I. B hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. 

Každé další dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. 

Maximální počet dosažitelných bodů za písemnou práci je 26 (tj. 8 + 6 + 6 + 6 ). 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu I. A hodnocena počtem bodů 0, se písemná práce 

podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven 0. 

Dílčí kritérium I. A je hodnoceno počtem bodů 0 v případě nedodržení tématu / komunikačního cíle: 

text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému tématu / komunikační situaci; nedodržení typu textu: 

není dodržen funkční styl 

 a slohový postup; nedodržení délky textu. 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se 

nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení. 

Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 12 bodů.  

 



B) Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka 

Ústní část zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze tří částí. Pro hodnocení zkoušky se používají 

následující kritéria: 

I. Zadání / 

Obsah a projev 

II. Lexikální 

kompetence 

III. Gramatická kompetence 

IV. Fonologická kompetence 

Každá ze tří částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je 

vyhodnoceno komplexně za všechny tři části dohromady. 

V první části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 

Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 

Ve druhé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 

Maximální dosažitelný počet bodů za druhou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 

Ve třetí části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3-4-5-6. 

Maximální dosažitelný počet bodů za třetí část zkoušky je 18 (tři kritéria po max. šesti bodech). 

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny tři části body na bodové škále 0–1–2–3. 

Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno kritérium po max. třech 

bodech). 

Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39 (tj. 9 + 9 +18 + 3). 

V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 

hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný 

počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0. 

V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje k 

zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah 

ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části či ústní projev nelze hodnotit 

pro nedostatek jazyka. 

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 18 bodů. 

C) Celkové hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka 

Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je: 40% písemná část maturitní zkoušky 

a 60% ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku vykoná úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části 

dané zkoušky. 

Bodová hodnocení písemné a ústní části se sečtou, maximálně je tedy možné získat za obě části 65 bodů. 

Počet bodů, který žák získá, se převede na procenta. Získaný počet procent se převede na známku dle 

tabulky: 

  



 

Počet získaných procent 

(horní hranice intervalu) 

Klasifikační stupnice 

100 1- výborný 

87 2- chvalitebný 

73 3- dobrý 

58 4- dostatečný 

43 5- nedostatečný 

 

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 uvedeným v 

tabulce. V případě,  že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou 

nevykonal úspěšně. 

 

II. Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury  

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí – písemné a ústní zkoušky.  

  

A) Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury  

  

Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 3 

kritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria.  

Kritéria hodnocení písemné práce:  

  

I.  Zpracování zadání  

I. A Text odpovídá zadanému tématu  

II. B Text odpovídá zadané komunikační situaci a zároveň zadanému slohovému útvaru  

II. Pravopis a slovní zásoba  

I. A Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb  

II. B Slovní zásoba a její využití  

III. Výstavba větných celku a kompozice  

III. A Výstavba větných celků a syntaktické prostředky, čtenářský komfort adresáta  

III. B Kompozice, členění textu, argumentace  

  

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále v následujícím rozmezí 0-1-2-3-4, maximální 

dosažitelný počet bodů je 24.  

Pokud je písemná práce v dílčím kritériu I. A nebo I. B hodnocena počtem bodů 0, dále se písemná 

práce nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je 0 bodů.  

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. V případě prokazatelného převzetí textu z 

dostupného zdroje (ze zadání) se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a tudíž není 

předmětem hodnocení.  



Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 11 bodů, maximální počet dosažených bodů z písemné 

práce je 24.  

B) Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury  

  

Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 4 

kritériích, výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria.  

1. Analýza uměleckého textu  

  

I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr  

  

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba  

  

III. část: jazykové prostředky  

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze uměleckého textu je 12, minimální dosažitelný počet 

bodů jsou 3 body.  

2. Literárněhistorický kontext literárního díla  

  

Je hodnocen dosažením maximálně 4 bodů.  

  

3. Analýza neuměleckého textu  

  

 I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  

  

 II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  

  

Maximální dosažitelný počet bodů je v analýze neuměleckého textu 8, minimální dosažitelný počet 

bodů jsou 2 body.  

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  

  

Jazyková kultura projevu je hodnocena maximálně 4 body.  

  

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je 

hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4.  

Časový limit daný jednotlivým částem ústní zkoušky je následující: analýza uměleckého textu 8 minut, 

literárněhistorický kontext 3-4 minuty, analýza neuměleckého textu 3-4 minuty.  

Maximální dosažitelný počet bodů je celkově v ústní zkoušce 28 bodů.  

  

Minimální dosažená hranice úspěšnosti v ústní zkoušce je 13 bodů. Při počtu bodů 12 žák neuspěl. 

Při obdržení méně než 3 bodů v analýze uměleckého textu žák u ústní zkoušky z českého jazyka 

neuspěl. Při obdržení méně než 2 bodů v analýze neuměleckého textu žák u ústní zkoušky z českého 

jazyka neuspěl.  

C) Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury  

  

Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je: 40% písemná část maturitní 

zkoušky a 60% ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny 

části dané zkoušky.  



Bodová hodnocení písemné a ústní části se sečtou, maximálně je tedy možné získat za obě části 52 

bodů. Počet bodů, který žák získá, se převede na procenta. Získaný počet procent se převede na známku 

dle tabulky:  

  

 

 

 

  

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 uvedeným v 

tabulce. V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou 

nevykonal úspěšně.  

III. Hodnocení odborných zkoušek profilové části konaných pouze ústní 

formou  

Žák je hodnocen stupněm 1 až 5. Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen 

stupněm 1 až 4. V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje zkoušku jako 

celek 

IV. Hodnocení odborných zkoušek profilové části konaných praktickou 

formou  

Žák je hodnocen stupněm 1 až 5. Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen 

stupněm 1 až 4. V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje zkoušku jako 

celek. 

V. Hodnocení nepovinných zkoušek profilové části pouze ústní formou 

Žák je hodnocen stupněm 1 až 5. Žák vykoná zkoušku, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4. Kritéria 

hodnocení v cizím jazyku jsou totožná s povinnou profilovou částí maturitní zkoušky 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky  

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek společné a 

profilové části maturitní zkoušky podle stupnice   

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr 

hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a 

žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,  

b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní 

zkoušky. 

 

V Plzni 1. 9. 2022       Mgr. et Mgr. Václav Laštovka  

Počet získaných procent 

(horní hranice intervalu) 

Klasifikační stupnice 

100 1- výborný 

87 2- chvalitebný 

73 3- dobrý 

58 4- dostatečný 

43 5- nedostatečný 


