
1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 
V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
1.1  ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠEK 

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Úspěšné složení komplexní zkoušky z cizího jazyka je podmíněno úspěšným složením dvou dílčích 
zkoušek.  
Hranice úspěšnosti a výsledné hodnocení žáka se stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných 
v jednotlivých dílčích zkouškách, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek (písemná práce: 
ústní zkouška): 40 % : 60 %  
 
Tabulka hodnocení komplexní zkoušky z cizího jazyka 

procenta 
písemná práce 
(max. 30 b.) 

ústní zkouška 
(max. 45 b.) 

celkem body 
(max. 75 b.) 

známka 

0–40 0–11 0–17 0–29 5 
41–55 12–16 18–24 30–41 4 
56–70 17–21 25–31 42–52 3 
71–85 22–26 32–38 53–64 2 

86–100 27–30 39–45 65–75 1 
 

1. hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro udělení známky 4 – 
dostatečný, přičemž její hodnota se do bodového intervalu pro tuto známku započítává. 

2. žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek z příslušné zkoušky nižší, než je 
hranice úspěšnosti zkoušky.  
 
HRANICE ÚSPĚŠNOSTI DÍLČÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU PÍSEMNÉ PRÁCE 
Dílčí zkoušku, konanou formou písemné práce, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne v případě zkušebního 
předmětu cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) nejméně 40 procentních bodů. V absolutních bodech 
jsou hodnoty hranice úspěšnosti následující: 
Hranice úspěšnosti v bodech 12 bodů, maximální počet 30 bodů. 
 
HRANICE ÚSPĚŠNOSTI DÍLČÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU ÚSTNÍ ZKOUŠKY  
Dílčí zkoušku, konanou formou ústní zkoušky, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 40 
procentních bodů, což v absolutních bodech znamená: 
Hranice úspěšnosti v bodech 18 bodů, maximální počet 45 bodů. 
 
Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ (přiznanými uzpůsobenými podmínkami) jsou 
shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a 
literatury a cizích jazyků se zohledňují symptomy uvedené v doporučení vystaveném v ŠPZ (pro písemnou 
práci jsou symptomy uvedené v části B doporučení, pro ústní zkoušku v části C doporučení). 

  



1.2 KRITÉRIA HODNOCENÍ DÍLČÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU PÍSEMNÉ 
PRÁCE 

 
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk je hodnocena podle čtyř 
základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií pro delší slohový útvar a čtyř dílčích kritérií pro kratší slohový 
útvar. 
 

I. Delší slohový útvar: 
 
1. Zpracování zadání/obsah  
1A zadání  
1B rozsah a obsah  
2. Organizace a koheze  
2A organizace  
2B koheze, PTN (prostředky textové návaznosti) 
3. Slovní zásoba, pravopis a mluvnické prostředky  
3A přesnost a šíře  
4. Mluvnické prostředky 
4A přesnost a šíře 
 

II. Kratší slohový útvar: 
1. Zpracování zadání/obsah 
2. Organizace a koheze 
3. Slovní zásoba, pravopis 
4. Mluvnické prostředky 

 
Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální dosažitelný počet bodů 
za celou dílčí zkoušku je tedy 30.  
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A 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;  

• písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje 
požadovaný rozsah slov (tj. 200 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance. 

• písemná práce není autorským textem žáka skládajícího maturitní zkoušku 

 
 
 
  



1.3 KRITÉRIA HODNOCENÍ DÍLČÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU ÚSTNÍ 
ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

 
Požadavky na vědomosti a dovednosti žáka, které budou ověřovány maturitní zkouškou z cizího jazyka v 
rámci profilové části ústní maturitní zkoušky, vycházejí z jazykové referenční úrovně B1 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 
Ústní zkouška má 4 části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v cizím jazyce (ANJ, NEJ).  
 

1. část – interakce s dostatečnou mírou podrobností k jednomu danému všeobecnému tématu.  
2. část – obsahuje 2 úkoly: 1) popis obrázku 
  2) porovnání obrázků 
3. část – samostatný ústní projev žáka 
4. část – prověření znalostí odborné terminologie 
 

V každé dílčí části ústní zkoušky je hodnoceno:  
 
I. Zadání/ obsah a projev    bodové hodnocení  0 – 1 – 2 - 3 
II. Lexikální kompetence  bodové hodnocení  0 – 1 – 2 – 3 - 4 
III. Gramatické kompetence bodové hodnocení  0 – 1 – 2 – 3  
 
 
 V každé jednotlivé části ústní maturitní zkoušky může žák dosáhnout až 10 bodů a ve čtvrtém kritérium 
tj. Fonologická přesnost, jež je aplikována na celou zkoušku, žák může získat až 5 bodů.  
 
Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je 45 (včetně bodů za IV. kritérium – fonologie). 
  
Ústní zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 18 bodů z 45 možných. 
 
Veškeré pomůcky využívané při ústní maturitní zkoušce zajistí škola. 
 
Na konci zkoušky je student seznámen s celkovým počtem získaných bodů a tomu odpovídajícímu 
sumativnímu hodnocení. 
 


