
 

Kritéria a způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

I. Hodnocení komplexní zkoušky z českého jazyka 

Profilová zkouška z českého jazyka se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky. Obě části 

jsou hodnoceny známkou 1–5. Výsledná známka je stanovena váženým průměrem známek 

dílčích zkoušek dle následující tabulky. Student vykoná dílčí část i celou zkoušku úspěšně, 

pokud je hodnocen známkou 1–4. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 váha dílčích zkoušek 

 písemná část ústní část 

český jazyk 2 3 

1. Hodnocení písemné práce z českého jazyka 

Maximální 

počet bodů 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky 

Převod bodů na známky 

1 2 3 4 5 

30 12 bodů 30–27 26–22 21–16 15–12 11–0 

Písemná práce z českého jazyka je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích 

kritérií. 

Maximální bodové hodnocení jednotlivých kritérií písemné práce z českého jazyka: 

Vytvoření textu podle zadaných kritérií téma, obsah (1A) 5 

30 

komunikační situace, slohový 

útvar (1B) 
5 

Funkční užití jazykových prostředků pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

(2A) 
5 

lexikum (2B) 5 

Syntaktická a kompoziční výstavba textu větná syntax, textová koheze (3A) 5 

nadvětná syntax, koherence textu 

(3B) 
5 



 

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;   

• 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).1  

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. 

2. Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka 

Maximální 

počet bodů 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky 

Převod bodů na známky 

1 2 3 4 5 

28 13 bodů 28–25 24–21 20–17 16–13 12–0 

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je 

hodnocena podle čtyř následujících kritérií. 

  



 

Maximální bodové hodnocení jednotlivých kritérií ústní zkoušky z českého jazyka: 

Analýza uměleckého textu I. část: téma a motiv, časoprostor, 

kompoziční výstavba, literární druh a žánr 
4 

28 

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, 

vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 

výstavba 

4 

III. část: jazykové prostředky 4 

Literárněhistorický kontext 

literárního díla 

 
4 

Analýza neuměleckého textu I. část: porozumění textu, charakteristika 

komunikační situace 
4 

II. část: funkčněstylové charakteristiky 

textu, jazykové prostředky 
4 

Výpověď v souladu s jazykovými 

normami a se zásadami jazykové 

kultury 

 

4 

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. 

3. 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: 

4. 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. 

  



 

Obecná struktura ústní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Charakteristika uměleckého textu (10 minut) Maximální 

počet bodů 

1. Obecná charakteristika • literární druh a žánr  

• časoprostor  

• kompozice 

• vyprávěcí způsoby 

4 

2. Rozbor díla  • zasazení výňatku do kontextu díla 

• motivy a téma výňatku 

• motivy a témata díla, hlavní myšlenka 

• vypravěč/lyrický subjekt 

• postavy 

4 

3. Rozbor textu  • jazykové a syntaktické prostředky 

• typy promluv 

• tropy a figury 

• veršová výstavba 

4 

4. Literárněhistorický kontext  • kontext tvorby autora 

• dobový kontext, umělecký směr 

• literární kontext 

4 

Charakteristika neuměleckého textu (5 minut) Maximální 

počet bodů 

1. Obecná charakteristika  • obsah 

• hlavní myšlenka 

• komunikační situace 

• funkční styl 

• slohový útvar a slohové postupy 

4 

2. Rozbor textu  • kompoziční výstavba 

• slovní zásoba 

• jazykové prostředky 

• syntaktické prostředky 

4 

Úroveň mluveného projevu • dodržování jazykových norem a zásad 

jazykové kultury 
4 



 

II. Hodnocení komplexní zkoušky z cizího jazyka 

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky. Obě části jsou 

hodnoceny známkou 1–5. Výsledná známka je stanovena váženým průměrem známek dílčích 

zkoušek dle následující tabulky. Student vykoná dílčí část i celou zkoušku úspěšně, pokud je 

hodnocen známkou 1–4. 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 váha dílčích zkoušek 

 písemná část ústní část 

cizí jazyk 2 3 

1. Hodnocení písemné práce z cizího jazyka 

 Maximální 

počet 

bodů 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky 

Převod bodů na známky 

1 2 3 4 5 

Anglický jazyk 40 20 bodů 40–35 34–30 29–25 24–20 19–0 

Německý jazyk 35 16 bodů 35–31 30–26 25–21 20–16 15–0 

Francouzský jazyk 35 16 bodů 35–31 30–26 25–21 20–16 15–0 

Ruský jazyk 35 16 bodů 35–31 30–26 25–21 20–16 15–0 

Maximální bodové hodnocení jednotlivých částí písemné práce z anglického jazyka 

Stylistika 12 

Organizace a koheze textu 8 

Slovní zásoba a pravopis 10 

Mluvnické prostředky 10 

 

  



 

Maximální bodové hodnocení jednotlivých částí písemné práce z německého, 

francouzského a ruského jazyka 

Splnění zadání formální 5 
10 

obsahové 5 

Úroveň jazykových prostředků slovní zásoba 5 
10 

mluvnické struktury 5 

Správnost slovní zásoba 5 

15 mluvnické struktury 5 

pravopis 5 

2. Hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka 

Při ústní zkoušce se hodnotí samostatnost projevu, jeho věcná správnost, schopnost reagovat 

na otázky, správně argumentovat a to, zda student rozumí dané problematice. 

Při ústní zkoušce z cizího jazyka se dále hodnotí podle těchto kritérií: 

• zadání/obsah a projev žáka 

• lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a vhodnost použití) 

• gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 

• fonologická kompetence (plynulost projevu, výslovnost a intonace) 



 

III. Hodnocení komplexní zkoušky z matematiky 

Profilová zkouška z matematiky se skládá z písemné a ústní zkoušky. Obě části jsou 

hodnoceny známkou 1–5. Výsledná známka je stanovena váženým průměrem známek 

 váha dílčích zkoušek 

 písemná část ústní část 

matematika 2 1 

Pro úspěšné složení maturity z matematiky je nutné být hodnocen známkou 1–4 v obou 

částech zkoušky. 

Při neúspěchu v některé části zkoušky skládá žák v opravném termínu maturity pouze tu část, 

ve které byl hodnocen známkou 5. 

1. Hodnocení písemné zkoušky z matematiky 

Písemná zkouška z matematiky: 

• se skládá ze 12 otevřených úloh 

• hranice úspěšnosti: 33 % 

• převod počtu získaných bodů na známku: 

Maximální 

počet bodů 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky 

Převod bodů na známky 

1 2 3 4 5 

50 16 bodů 50–42 41–34 33–25 24–17 16–0 

2. Hodnocení ústní zkoušky z matematiky 

Při ústní zkoušce se hodnotí schopnost vyřešit zadané úlohy, samostatnost projevu, jeho 

věcná správnost, schopnost reagovat na otázky, správně argumentovat a to, zda student 

rozumí dané problematice. 



 

IV. Hodnocení maturitní práce a její obhajoby 

Podmínky klasifikace 

• dodržení tématu práce 

• odevzdání práce ve stanoveném termínu 

• odevzdání práce podle zadání, dle pokynů k způsobu zpracování a k obsahu 

a rozsahu práce 

Pro klasifikaci je nutné splnění všech výše uvedených podmínek. 

Hodnocení maturitní práce a její obhajoby se provádí dle klasifikační stupnice 

a) 1 – výborný, 

b) 2 – chvalitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatečný, 

e) 5 – nedostatečný. 

Žák vykoná úspěšně zkoušku, pokud je hodnocen stupněm uvedeným písm. a) až d). 

Výsledné hodnocení maturitní práce žáka a její obhajoby je tvořeno takto 

a) známka z maturitní práce jako aritmetický průměr známek z posudků vedoucího 

a oponenta tvoří 50 % výsledného hodnocení, 

b) známka z obhajoby maturitní práce tvoří 50 % výsledného hodnocení. 

Je-li žák hodnocen alespoň z jedné části stupněm nedostatečný, pak je výsledné hodnocení 

maturitní práce a její obhajoby také stupeň nedostatečný, tzn. aby žák vykonal zkoušku 

úspěšně, nesmí být hodnocen z maturitní práce ani z obhajoby maturitní práce stupněm 

nedostatečný. 

Pokud výsledné hodnocení vychází mezi dvěma klasifikačními stupni, pak je žák hodnocen 

lepší známkou. 

Posudek vedoucího práce a oponenta 

a) Posudek vedoucího práce i oponenta musí obsahovat hodnocení maturitní práce 

ve formě známky. Dále vedoucí práce i oponent připojí slovní vyjádření ke každé 

oblasti hodnocení, ve které žák nezískal hodnocení výborné, tedy známku 1. 

b) Žák má právo znát posudek a hodnocení vedoucího a oponenta práce nejméně 14 

dní před termínem obhajoby své maturitní práce. 

c) Posudek vedoucího práce a oponenta hodnotí formální stránku práce a kvalitu 

zpracování jednotlivých částí práce. Známka v posudcích je určena především 

odbornou úrovní práce, správnou strukturou, vhodným použitím a výběrem 

odborné literatury a terminologie, správnými a logicky navazujícími formulacemi 



 

v teoretické i praktické části, vhodně zvolenou metodikou práce, množstvím 

a kvalitou prováděných výzkumů, zpracováním výsledků a vyvozením objektivních 

a srozumitelných závěrů, formulací cíle práce, jeho souvislostí se zhodnocením 

a zdůvodněním výsledků práce, originalitou, osobním přínosem ve zpracovávané 

tematice a jazykovou úrovní práce. 

Známka z obhajoby maturitní práce 

a) Známku z obhajoby maturitní práce určuje maturitní komise hlasováním. 

b) V obhajobě maturitní práce se především hodnotí dodržení časového limitu 

obhajoby, úroveň počítačové prezentace, logické a jasné vysvětlení cíle práce, 

popis jeho realizace a naplnění, schopnost správně popsat výsledky práce 

a porovnat je s původními předpoklady a poznatky z odborné literatury, reakce 

a vyjádření se k posudku vedoucího práce a oponenta a věcné odpovědi na 

doplňující otázky členů maturitní komise. 



 

V. Hodnocení ostatních ústních profilových zkoušek 

Při ústní zkoušce se hodnotí samostatnost projevu, jeho věcná správnost, schopnost reagovat 

na otázky, správně argumentovat a to, zda student rozumí dané problematice. Ústní zkouška 

je hodnocena známkou 1–5. Pro úspěšné složení ústní maturitní zkoušky je nutné být 

hodnocen známkou 1–4. 

Závěrečné ustanovení kritérií hodnocení profilové části maturitní 
zkoušky: 

Kritéria hodnocení platí pro intaktní žáky i žáky s PUP MZ. V ústním a písemném projevu se 

v rámci jednotlivých kritérií hodnocení neodečítají žákům s tolerancí symptomů body za 

chyby způsobené symptomy, které jsou uvedeny v doporučení ŠPZ. 


