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V souladu s § 24 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších změn a doplňků navrhuji 

 

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 

 

Školní rok 2022/2023 
 

Při hodnocení profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí uplatňuje člen zkušební 

maturitní komise přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při hodnocení přihlíží 

člen komise k věkovým zvláštnostem žáka a případným dysfunkcím (na základě vyjádření 

PPP). 

 

 

 

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 

Anglický jazyk – ústní zkouška  

 
Zkouška konaná ústní formou ze zkušebního předmětu anglický jazyk sestává ze čtyř částí.  

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:   

  

1.  Zadání / Obsah a projev   

2.  Lexikální kompetence   

3.  Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

4.  Fonologická kompetence   

  

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je 

aplikováno na celou zkoušku.  

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

Maximální dosažitelný počet bodů za každou ze čtyř částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. 

třech bodech), celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí zkoušky (včetně započtení bodů za 

čtvrté kritérium, uplatněné na celou zkoušku) je 39 (tj. 36 + 3).   

  

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

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

a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“.  
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V kritériu I. se uděluje „0“ v případě: 

•  nesplnění požadavků zadání: ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu / zadané 

komunikační situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných 

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

pro nedostatek jazyka.  

 

 
Dílčí zkouška konaná formou 

ústní z předmětu: 

Hranice úspěšnosti v bodech Maximální počet bodů 

Anglický jazyk  18 39 

 
Hodnocení ústní zkoušky – anglický jazyk Počet bodů 

1 – výborný 39 – 34 

2 – chvalitebný 33 – 28 

3 – dobrý 27 – 21 

4 – dostatečný 20 – 18 

5 – nedostatečný 17 – 0 

 
 

Anglický jazyk – písemná práce 

  

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu anglický jazyk se 

skládá ze dvou částí se samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena zvlášť podle  

4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou 

částech.   

  

Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení pro 1. část písemné práce jsou 

následující:  

  

I.  Zpracování zadání / Obsah   

IA Zadání  

IB Rozsah, obsah   

II.  Organizace a koheze textu  

IIA Organizace textu   

IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)  

III.  Slovní zásoba a pravopis  

IIIA Přesnost   

IIIB Rozsah   

IV.  Mluvnické prostředky  

IVA Přesnost   

IVB Rozsah   

  

  

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

dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3).   

  

 

 

 



Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:  

  

I.    Zpracování zadání / Obsah   

II.   Organizace a koheze textu  

III.  Slovní zásoba a pravopis  

IV.  Mluvnické prostředky  

  

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažených bodů 

za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).   

  

Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů 

dosažených v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12).   

  

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA 1. části (Zadání) nebo v kritériu  

I. 2. části (Zpracování zadání / Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů „0“, se daná 

část písemné práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven 

„0“.   

  

Dílčí kritérium IA 1. části nebo kritérium I. 2. části 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: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.  

 

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. 

 

Dílčí zkouška konaná formou 

písemné práce z předmětu: 

Hranice úspěšnosti v bodech Maximální počet bodů 

Anglický jazyk  16 36 
 

Hodnocení zkoušky – písemná práce – anglický jazyk Počet bodů 

1 – výborný 36 – 32 

2 – chvalitebný 31 – 27 

3 – dobrý 26 – 21 

4 – dostatečný 20 – 16 

5 – nedostatečný 15 – 0 

 

 

Celkové hodnocení zkoušky:   

 

V celkovém hodnocení z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení 

ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák zkoušku vykoná 

úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  

 

 

 

 



Výsledné hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka:  

 

 

Ústní zkouška 60 % 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Písemná práce 40 % 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 

Průměr 1,4 1,8 2,2 1,6 2,4 2,8 2,2 2,6 3,4 2,8 3,2 3,6 

Výsledná známka 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 

 

 

Český jazyk a literatura – ústní zkouška  

 

 

Zkouška konaná ústní formou ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena 

podle čtyř následujících kritérií:  

 

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  

 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla  

 

3. Analýza neuměleckého textu:  

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  

II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 

  

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

 

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem  

v 7 oblastech. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále  

0 – 1 – 2 – 3 – 4. Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.  

 

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.  Pro analýzu 

uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. kritérium) 

platí:  

 

1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně 

než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně 

než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

 

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se 

vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky.  

 

 

 

 



Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:  

 

3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy 

uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až 

II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu  

s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.  

 

 

 

Hodnocení ústní zkoušky – český jazyk a literatura Počet bodů 

1 – výborný 28 – 25 

2 – chvalitebný 24 – 21 

3 – dobrý 20 – 17 

4 – dostatečný 16 – 13 

5 – nedostatečný 12 – 0 

 

 

 

Český jazyk a literatura – písemná práce 

 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura 

(ČJL) je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií: 

 

1.  Vytvoření textu podle zadaných kritérií  

1A   téma, obsah   

1B komunikační situace, slohový útvar  

2.  Funkční užití jazykových prostředků   

2A   pravopis, tvarosloví a slovotvorba  

2B   lexikum  

3.  Syntaktická a kompoziční výstavba textu  

3A   větná syntax, textová koheze  

3B   nadvětná syntax, koherence textu  

  

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální 

dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30.  

  

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření 

textu podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již 

nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“. Závazně se hodnotí 0 body, 

pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:  

• písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně 

nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;   

• písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně 

nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační 

situace;   

Dílčí zkouška konaná formou 

ústní z předmětu: 

Hranice úspěšnosti v bodech Maximální počet bodů 

Český jazyk a literatura 13 28 



• písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje 

požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 

slov).   

  

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. 

 

Dílčí zkouška konaná formou 

písemné práce z předmětu: 

Hranice úspěšnosti v bodech Maximální počet bodů 

Český jazyk a literatura  12 30 
 

Hodnocení zkoušky – písemná práce – český jazyk a literatura Počet bodů 

1 – výborný 30 – 27 

2 – chvalitebný 26 – 22 

3 – dobrý 21 – 17 

4 – dostatečný 16 – 12 

5 – nedostatečný 11 – 0 

 

 

Celkové hodnocení zkoušky:   

 

V celkovém hodnocení z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 

hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák zkoušku 

vykoná úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  

 

Výsledné hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury:  

 

Ústní zkouška 60 % 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Písemná práce 40 % 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 

Průměr 1,4 1,8 2,2 1,6 2,4 2,8 2,2 2,6 3,4 2,8 3,2 3,6 

Výsledná známka 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 

 

 

Soubor odborných elektrotechnických předmětů – praktická zkouška 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá z příkladů, které jsou bodovány. Za 

správná řešení a postup se udělují body, za chybná řešení a postupy se body neodečítají. 

Maximální počet bodů, který může žák získat je 92. Minimální hranice pro úspěšné zvládnutí 

zkoušky je 46 bodů. 

 

Hodnocení Počet bodů 

1 – výborný 92 – 82 

2 – chvalitebný 81 – 71 

3 – dobrý 70 – 60 

4 – dostatečný 59 – 47 

5 - nedostatečný 46 a méně 



Informatika a číslicová technika – ústní zkouška 

 

Ústní zkouška se koná před zkušební komisí.  

  

Hodnocení  

1 – výborný Žák samostatně správně odpověděl na vybranou otázku, dle své 

přípravy. 

2 – chvalitebný Žák potřeboval dílčí návodné otázky, aby odpověděl na vybranou 

otázku. Odpovědi nebyly vždy zcela kompletní a správné. 

3 – dobrý Žák odpověděl na vybranou otázku pouze částečně či nesprávně. 

Podíl správných odpovědí tvořil zhruba 50 %, včetně přípravy. 

4 – dostatečný Žák odpověděl správně pouze na některé návodné a doplňující 

otázky. Podíl správných odpovědí tvořil zhruba 25 %, včetně 

přípravy. 

5 - nedostatečný Žák nebyl schopen odpovědět na vybranou otázku a ani na otázky 

návodné a doplňující, případně se v odpovědích vyskytovaly velmi 

vážné chyby. Ani příprava neobsahovala žádné relevantní informace. 

 

 

 

Ve Znojmě 30.března 2023      Mgr. Jiří Vojtěch, v.r. 

        ředitel školy 

 


