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ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

ve školním roce 2021/2022 

třída 4. A, 4. B., 4. ZL 

 
Na základě vyhlášky č. 177 /2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, §24, odst. 1 navrhuje ředitelka školy způsob hodnocení a kritéria 

hodnocení každé zkoušky nebo její části  a způsob stanovení výsledného hodnocení. 

Způsob hodnocení  

 Hodnocení praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje po dohodě s přísedícím zkušební 

maturitní komisi zkoušející. 

 Zkušební komise rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek na návrh zkoušejícího 

hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. 

 Hodnocení ústní zkoušky  oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně 

v den, kdy tuto zkoušku žák konal.  

 Hodnocení praktické zkoušky  oznámí  předseda   zkušební maturitní komise veřejně v den, 

kdy tuto zkoušku žák konal.  

 
Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl 

z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.  
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KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (VYJMA ČJL A CJ) 

Hodnocení:  

Stupeň: 1 Výborný - žák ovládá požadované učivo komplexně a přesně, zná a správně 

uplatňuje obecná fakta i konkrétní příklady, chápe jednotlivé pojmy i vztahy mezi nimi. Jeho 

ústní projev je samostatný, výstižný, logicky správný a ucelený. Používá odbornou terminologii 

s porozuměním, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební maturitní komise. 

Stupeň: 2 Chvalitebný - žák ovládá požadované učivo uceleně, některá fakta a pojmy 

interpretuje s menším podnětem vyučujícího, myslí logicky, chápe vztahy mezi pojmy. Jeho 

ústní projev je celkem samostatný, má menší nepřesnosti. Používá odbornou terminologii. 

Dopouští se drobných chyb a nepřesností, po upozornění je sám dokáže vysvětlit a opravit. 

Stupeň: 3 Dobrý - Žák ovládá učivo neuceleně, ale zná a chápe podstatná fakta a pojmy, 

dovede uplatnit logické myšlení. Jeho ústní projev není zcela plynulý, při uplatňování 

osvojených poznatků je částečně veden vyučujícím, v interpretaci se objevují nedostatky. Do 

určité míry je schopen používat odbornou terminologii, dopouští se chyb a nepřesností. 

Stupeň: 4 Dostatečný -  Žák ovládá pouze základní fakta a pojmy, v logice myšlení se vyskytují 

závažné nedostatky. Jeho ústní projev není samostatný, je neucelený a často se objevují 

zásadní  chyby a nepřesnosti, osvojené poznatky dokáže interpretovat jen s výraznými 

obtížemi a se značnou pomocí vyučujícího, s pomocí doplňujících otázek 

Stupeň: 5 Nedostatečný -  Žák má podstatné nedostatky ve znalostech požadovaného učiva, 

jeho pouze kusé poznatky obsahují často chyby, myšlení postrádá logiku, neovládá základní 

fakta ani pojmy. Jeho ústní projev je zcela nesamostatný, neuspořádaný a často se objevují 

závažné chyby. Útržkovité poznatky neumí uplatnit ani s pomocí vyučujícího. Neorientuje se 

v dané problematice. 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY (4.A,4.B) 

Hodnocení:  

Výborný: Žák má značné odborné vědomosti a dokáže je použít v praktických činnostech. 

Jejich provedení je technicky správné, odpovídá daným standardům. Samostatně zvládá 

organizaci práce, plní pokyny a spolehlivě předává veškeré informace. Samostatně pracuje 

s ošetřovatelskou dokumentací. Dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá normám.  

Chvalitebný: Žák má velmi dobré odborné vědomosti, které používá v praktických činnostech. 

Provedení praktických výkonů je správné s minimálním zásahem vyučující a odpovídající 

daným standardům. Je spolehlivý, vyžaduje pouze minimální kontrolu, s malou pomocí zvládá 

náročnější situace. Přehledně shromažďuje a předává základní informace o skupině 

nemocných. Pod dohledem pracuje s ošetřovatelskou dokumentací. V dodržování 

bezpečnostních pokynů nejsou závažné nedostatky.  

Dobrý: Žák vykazuje průměrné odborné znalosti, má problémy s odbornou terminologií. 

Výkony provádí s drobnými nedostatky a s nutností větší kontroly a pomoci. Organizačně 

zvládá upevněné činnosti, v náročnějších situacích je nezbytná pomoc. V zaznamenávání a 

předávání informací o nemocných jsou drobné nedostatky. Orientuje se v ošetřovatelské 

dokumentaci, ale pro práci s ní vyžaduje stálý dohled. V dodržování bezpečnostních předpisů 

jsou opakované drobné chyby s jejich sebereflexí.  

Dostatečný: Žák zvládá pouze základní fakta, má podprůměrné vědomosti, nezvládá odbornou 

terminologii.  U výkonů převažují nesprávné postupy se snahou o nápravu, je nezbytná stála 

kontrola, má problémy s organizací a složitější situace zvládá pouze s pomocí. Informace o 

nemocném jsou nepřehledné, neposkytuje kompletní údaje. Práci s ošetřovatelskou 

dokumentací je schopen provádět pouze pod dohledem.  V dodržování bezpečnostních 

předpisů jsou časté chyby se snahou o nápravu.  

Nedostatečný: Žák má slabou úroveň vědomostí, převažují kusé poznatky bez logických 

souvislostí. Výkony jsou prováděny nedůsledně, s nesprávným postupem i u běžných činností 

a bez snahy o jejich zlepšení. Organizace práce je nahodilá a chaotická, složité situace zcela 

nezvládá. Ve sběru informací o nemocném chybí základní údaje. Nezvládá práci 

s ošetřovatelskou dokumentací, chybí základní orientace. V dodržování bezpečnostních 

předpisů jsou časté a závažné nedostatky.  
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KRITÉRIA A  HODNOCENÍ  MATURITNÍ PRÁCE (4.ZL) 

Obsahová úroveň práce 

 splnění cíle práce 

 samostatné řešení úkolů s výrazným vlastním podílem autora 

 tvůrčí schopnosti, nápady 

 využití publikovaných materiálů v nových souvislostech (nejen kompilace)  

 věcná formulace závěrů 

 jazykové a stylistické zpracování 

 kvalita příloh (včetně jejich účelnosti) 

Praktický přínos  práce  

 využití práce v praxi 

 využití práce při výuce 

Formální stránka práce  

 schopnost dodržovat stanovená formální pravidla pro vypracování písemné maturitní 

práce   

 dodržený rozsah práce (min. 15 stránek) 

 

Hodnocení  

Výborný 

 práce nemá  obsahové a formální nedostatky  

 formální stránka rozsahu a citací je splněna 

 práce obsahuje interpretace vlastních myšlenek 

Chvalitebný 

 práce nad průměrným standardem, může obsahovat drobné formální nedostatky, přičemž 

požadavky na minimální rozsah jsou splněny 

 v práci chybí výrazná interpretace vlastních myšlenek 

Dobrý 

 práce obsahuje méně  formálních  i obsahových  nedostatků 

 práci nechybí vlastní myšlenka 

 žák neprokázal schopnost pracovat dobře s literaturou  
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Dostatečný 

 práce splňuje minimální požadavky, avšak obsahuje  významné  formální i obsahové 

nedostatky 

 práci chybí  vlastní myšlenka 

 práce je souhrnem   neuspořádaných údajů z literatury 

Nedostatečný 

 práce má závažné formální i obsahové nedostatky 

Obhajoba maturitní práce se klasifikuje samostatně, a to známk ami: 

 výborný  1  
 chvalitebný 2  
 dobrý   3  
 dostatečný  4  
nedostatečný 5  
 

Výsledné hodnocení maturitní práce je váženým průměrem stanoveným z jednotlivých dílčích 

hodnocení. 

Váha dílčích hodnocení: 

 hodnocení maturitní práce vedoucím  30 % 

 hodnocení maturitní práce oponentem 30 % 

 obhajoba maturitní práce 40 % 

Pokud je maturitní práce hodnocena vedoucím práce i oponentem známkou nedostatečný, 

žákovi nebude povolena obhajoba práce. 
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HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK  ŽÁKŮ S PUP – SYMPTOMY ZOHLEDNĚNÉ PŘI HODNOCENÍ ÚSTNÍCH 

ZKOUŠEK 

Kategorie SPUO-1 

Skupina 1 

o časový limit na přípravu navýšen o 25% 

 Tolerance diagnostikovaných symptomů v ústním projevu (nedostatky a specifické chyby):  

 foneticko-fonologická rovina – níže uvedené symptomy budou tolerovány a nebudou mít 

vliv na celkové hodnocení, pokud je v doporučení uveden alespoň jeden  

o obtíže při vyslovování víceslabičných či složených slov v důsledku motorické 

neobratnosti mluvidel (artikulační neobratnosti) 

o pomalý způsob čtení, případně nesprávná technika čtení vlastní přípravy na ústní 

zkoušku nebo výchozího textu a dílčích úkolů (např. tzv. dvojí čtení) 

o narušení vázání slov a plynulosti řečové produkce (pauzy způsobené např. plánováním 

gramatiky a lexika, hledáním vhodnějších formulací nebo pokusy o propojení 

myšlenek)  

 lexikální rovina – níže uvedené symptomy budou tolerovány a nebudou mít vliv na celkové 

hodnocení 

o menší slovní zásoba, opakování slov (obtížné hledání synonym) 

 jiné - níže uvedené symptomy budou tolerovány a nebudou mít vliv na celkové hodnocení 

o obtíže s větněčlenským rozborem a rozborem souvětí 

o nedostatky ve slovosledu v ČJ 

o problémy s aplikací pravidel slovosledu pro ten který CJ (žák aplikuje analogii 

slovosledu s ČJ na CJ) 

o nepřesnosti v užívání slov z hlediska jejich významu 

o problémy s použitím základních časů v CJ 

o obtíže se členy v CJ 
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Kategorie SPUO-2-N 

Skupina 2 

 časový limit na přípravu navýšen o 50% 

      Tolerance diagnostikovaných symptomů v ústním projevu 

 projevy v rámci komunikační interakce 

o projevy neklidu 

o tenze 

o snížená frustrační tolerance 

 doporučení k ústní zkoušce 

o povzbuzující přístup zkoušejících 

o podpora v nejistotě, eliminace tenzních projevů 

o akceptování méně obsažných odpovědí, nevyžadovat přesné definice 

o umožnit relaxační pauzy 
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HODNOCENÍ  PÍSEMNÝCH  ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY  ŽÁKŮ S PUP – 

SYMPTOMY ZOHLEDNĚNÉ PŘI HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ 

Kategorie SPUO-1 

Skupina 1 

 časový limit na přípravu navýšen o 25% 

Níže uvedené symptomy budou tolerovány a nebudou mít vliv na celkové hodnocení, pokud 

je v doporučení uveden alespoň jeden 

 morfologická rovina 

o problémy s pravidly českého pravopisu 

o problémy s aplikací gramatických pravidel do písemné podoby 

o problémy s pravopisem v cizích jazycích 

 syntaktická rovina 

o chyby v interpunkci 

o nedostatky ve slovosledu v ČJ, CJ (žák aplikuje analogii slovosledu z ČJ na CJ) 

 foneticko-fonologická rovina 

o fonetická transkripce slov, jejichž psaná podoba se odlišuje od zvukové (keine x kaine) 

 sémantická rovina 

o nepřesnosti v užívání slov z hlediska jejich významu 

 jiné – další specifické chyby  

o vynechávání nebo nepřesné přiřazování diakritických znamének (háčky, čárky, tečky 

apod.) 

o záměna písmen tvarově podobných (a x o,l x k x h,m x n apod.) 

o vynechávání písmen, slabik 

o menší slovní zásoba, opakování slov (obtížné hledání synonym) 

o obtíže s kompoziční výstavbou textu 

Kategorie SPUO-2-N 

Skupina 2 

 časový limit na přípravu navýšen o 50% 

  



 

 Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 
 Dvořákovy sady 176/2, 746 01 

  

___________________________________________________________________________ 

  

9 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

ČJL – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ  

Písemná práce 
1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 

minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidel 

českého pravopisu. 

2. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 

3. Písemné práce z českého jazyka a literatury jsou hodnoceny vyučujícími školy. Hodnotí se 

stylistická úroveň vypracování textu, dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, 

stejně jako oblast gramatiky, morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu. 

4. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení z českého jazyka a literatury. 

Hodnotící tabulka  

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

5b  téma, obsah 

 komunikační situace, slohový útvar 

2. Funkční užití jazykových prostředků 

5b 

 pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

lexikum:  

 adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru 

 použití pojmenování v odpovídajícím významu  

 šíře a pestrost slovní zásoby 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

5b 

větná syntax, textová koheze:  

 výstavba větných celků  

 odkazování v textu  

 prostředky textové návaznosti 

nadvětná syntax, koherence textu:  

 kompozice textu  

 strukturovanost a členění textu  

 soudržnost textu  

 způsob vedení argumentace 

 

Počet bodů                            známka 

15-13                                      1 (výborný) 

12-11                                      2 (chvalitebný) 

10-9                                        3 (dobrý) 

8- 7                                         4 (dostatečný) 

6 a méně                               5 (nedostatečný)  

 



 

10 
 

ČJL – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ 
 0 1 2 3 4 5 

1 

 Text se nevztahuje k 
zadanému tématu 

 Text se od zadaného tématu 
podstatně odklání a/nebo je 
téma zpracováno povrchně. 

 Text se od zadaného tématu 
podstatně odklání a/nebo je 
téma zpracováno povrchně. 

 Text v zásadě odpovídá 
zadanému tématu a zároveň 
je téma zpracováno v zásadě 
funkčně. 

 Text odpovídá zadanému 
tématu a zároveň je téma 
zpracováno funkčně. 

 Text plně odpovídá zadanému 
tématu a zároveň je téma 
zpracováno plně funkčně. 

 Text prokazatelně nevykazuje 
charakteristiky zadaného 
útvaru a reaguje na jiné 
vymezení komunikační 
situace. 

 Text vykazuje značné 
nedostatky vzhledem k 
zadané komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text vykazuje nedostatky 
vzhledem k zadané 
komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text v zásadě odpovídá 
zadané komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text v zásadě odpovídá 
zadané komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text plně odpovídá zadané 
komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

2 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují ve vysoké 
míře (11 a více chyb) .  

 Chyby mají zásadní vliv na 
čtenářský komfort adresáta 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují ve větší 
míře (9-10 chyb). 

 Chyby mají vliv na čtenářský 
komfort adresáta 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují často (7-8 
chyb).  

 Některé chyby mají vliv na 
čtenářský komfort adresáta 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se objevují místy (5-6 
chyb). 

 Chyby v zásadě nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se objevují jen 
ojediněle (3-4 chyby). 

 Chyby nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se téměř nevyskytují 
(0-2 chyba).  

 Případné chyby nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Slovní zásoba je 
nemotivovaně chudá až 
primitivní. 

 V textu se vyskytují ve vysoké 
míře výrazy, které jsou 
nevhodně volené vzhledem k 
označované skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení 
zásadně narušuje porozumění 
textu. 

 Slovní zásoba je 
nemotivovaně chudá. 

 V textu se ve větší míře 
vyskytují výrazy, které jsou 
nevhodně volené vzhledem k 
označované skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení 
narušuje porozumění textu. 

 Slovní zásoba je spíše chudá.  

 V textu se často vyskytují 
výrazy, které jsou nevhodně 
volené vzhledem k 
označované skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení 
občas narušuje porozumění 
textu 

 Slovní zásoba je vzhledem ke 
zvolenému zadání postačující, 
ale nikoli potřebně pestrá a 
bohatá. 

 V textu se místy vyskytují 
výrazy, které jsou nevhodně 
volené vzhledem k 
označované skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení v 
zásadě nenarušuje 
porozumění textu 

 Slovní zásoba je spíše bohatá, 
rozmanité lexikální 
prostředky jsou téměř vždy 
funkční.  

 V textu se jen ojediněle 
vyskytne výraz, který je 
nevhodně volený vzhledem k 
označované skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení 
nenarušuje porozumění textu 

 Slovní zásoba je motivovaně 
bohatá, rozmanité lexikální 
prostředky jsou plně funkční. 

 V textu se nevyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně volené 
vzhledem k označované 
skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení 
nenarušuje porozumění textu. 

3 

 Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá až 
primitivní, nebo je ve vysoké 
míře přetížená. 

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují ve vysoké 
míře. 

 Nedostatky mají zásadní vliv 
na čtenářský komfort 
adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá, 
nebo je ve větší míře 
přetížená. 

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují ve větší míře. 

 Nedostatky mají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
spíše jednoduchá, nebo 
přetížená.  

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují občas.  

 Nedostatky mají občas vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je v 
zásadě promyšlená a 
syntaktické prostředky jsou 
vzhledem ke komunikační 
situaci v zásadě funkční. 

 Místy se objevují 
nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby.  

 Nedostatky mají místy vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
promyšlená a syntaktické 
prostředky jsou vzhledem ke 
komunikační situaci téměř 
vždy funkční.  

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují jen ojediněle. 

 Nedostatky nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
promyšlená a syntaktické 
prostředky jsou vzhledem ke 
komunikační situaci plně 
funkční.  

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu nevyskytují. 

 Čtenářský komfort adresáta 
není narušován. 

 Text je nesoudržný a 
chaotický. 

 Členění textu je nelogické. 

 Text je argumentačně 
nezvládnutý.  

 Adresát musí vynaložit velké 
úsilí, aby se v textu 
zorientoval, nebo se v textu 
neorientuje vůbec. 

 Kompozice textu je 
nepřehledná. 

 V členění textu se ve větší 
míře vyskytují nedostatky. 

 Argumentace je ve větší míře 
nesrozumitelná. 

 Adresát musí vynaložit úsilí, 
aby se v textu zorientoval. 

 Kompozice textu je spíše 
nahodilá.  

 V členění textu se často 
vyskytují nedostatky.  

 Argumentace je občas 
nesrozumitelná. 

 Organizace textu má vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Kompozice textu je v zásadě 
vyvážená. 

 Text je až na malé nedostatky 
vhodně členěn a logicky 
uspořádán. 

 Argumentace je v zásadě 
srozumitelná. 

 Organizace textu v zásadě 
nemá vliv na čtenářský 
komfort adresáta 

 Kompozice textu je 
promyšlená a vyvážená. 

 Text je vhodně členěn a 
logicky uspořádán. 

 Argumentace je srozumitelná. 

 Organizace textu nemá vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Kompozice textu je precizní. 

 Text je vhodně členěn a 
logicky uspořádán. 

 Argumentace je velmi 
vyspělá. 

 Organizace textu nemá vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 
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ČJL – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PRO ŽÁKY S PUP 
 0 1 2 3 4 5 

1  Text se nevztahuje k 
zadanému tématu 

 Text se od zadaného tématu 
podstatně odklání a/nebo je 
téma zpracováno povrchně. 

 Text se od zadaného tématu 
podstatně odklání a/nebo je 
téma zpracováno povrchně. 

 Text v zásadě odpovídá 
zadanému tématu a zároveň 
je téma zpracováno v zásadě 
funkčně. 

 Text odpovídá zadanému 
tématu a zároveň je téma 
zpracováno funkčně. 

 Text plně odpovídá zadanému 
tématu a zároveň je téma 
zpracováno plně funkčně. 

 Text prokazatelně nevykazuje 
charakteristiky zadaného 
útvaru a reaguje na jiné 
vymezení komunikační 
situace. 

 Text vykazuje značné 
nedostatky vzhledem k 
zadané komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text vykazuje nedostatky 
vzhledem k zadané 
komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text v zásadě odpovídá 
zadané komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text v zásadě odpovídá 
zadané komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

 Text plně odpovídá zadané 
komunikační situaci a 
zadanému útvaru. 

2  Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují ve vysoké 
míře (15 a více chyb) .  

 Chyby mají zásadní vliv na 
čtenářský komfort adresáta 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují ve větší 
míře (12-14 chyb). 

 Chyby mají vliv na čtenářský 
komfort adresáta 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují často (9-11 
chyb).  

 Některé chyby mají vliv na 
čtenářský komfort adresáta 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se objevují místy (6-8 
chyb). 

 Chyby v zásadě nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se objevují jen 
ojediněle (4-5 chyby). 

 Chyby nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se téměř nevyskytují 
(0-3 chyba).  

 Případné chyby nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Slovní zásoba je 
nemotivovaně chudá až 
primitivní. 

 V textu se vyskytují ve vysoké 
míře výrazy, které jsou 
nevhodně volené vzhledem k 
označované skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení 
zásadně narušuje porozumění 
textu. 

 Slovní zásoba je 
nemotivovaně chudá. 

 V textu se ve větší míře 
vyskytují výrazy, které jsou 
nevhodně volené vzhledem k 
označované skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení 
narušuje porozumění textu. 

 Slovní zásoba je spíše chudá.  

 V textu se často vyskytují 
výrazy, které jsou nevhodně 
volené vzhledem k 
označované skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení 
občas narušuje porozumění 
textu 

 Slovní zásoba je vzhledem ke 
zvolenému zadání postačující, 
ale nikoli potřebně pestrá a 
bohatá. 

 V textu se místy vyskytují 
výrazy, které jsou nevhodně 
volené vzhledem k 
označované skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení v 
zásadě nenarušuje 
porozumění textu 

 Slovní zásoba je spíše bohatá, 
rozmanité lexikální 
prostředky jsou téměř vždy 
funkční.  

 V textu se jen ojediněle 
vyskytne výraz, který je 
nevhodně volený vzhledem k 
označované skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení 
nenarušuje porozumění textu 

 Slovní zásoba je motivovaně 
bohatá, rozmanité lexikální 
prostředky jsou plně funkční. 

 V textu se nevyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně volené 
vzhledem k označované 
skutečnosti. 

 Volba slov a slovních spojení 
nenarušuje porozumění textu. 

3  Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá až 
primitivní, nebo je ve vysoké 
míře přetížená. 

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují ve vysoké 
míře. 

 Nedostatky mají zásadní vliv 
na čtenářský komfort 
adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá, 
nebo je ve větší míře 
přetížená. 

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují ve větší míře. 

 Nedostatky mají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
spíše jednoduchá, nebo 
přetížená.  

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují občas.  

 Nedostatky mají občas vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je v 
zásadě promyšlená a 
syntaktické prostředky jsou 
vzhledem ke komunikační 
situaci v zásadě funkční. 

 Místy se objevují 
nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby.  

 Nedostatky mají místy vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
promyšlená a syntaktické 
prostředky jsou vzhledem ke 
komunikační situaci téměř 
vždy funkční.  

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu vyskytují jen ojediněle. 

 Nedostatky nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je 
promyšlená a syntaktické 
prostředky jsou vzhledem ke 
komunikační situaci plně 
funkční.  

 Nemotivované odchylky od 
pravidelné větné stavby se v 
textu nevyskytují. 

 Čtenářský komfort adresáta 
není narušován. 

 Text je nesoudržný a 
chaotický. 

 Členění textu je nelogické. 

 Text je argumentačně 
nezvládnutý.  

 Adresát musí vynaložit velké 
úsilí, aby se v textu 
zorientoval, nebo se v textu 
neorientuje vůbec. 

 Kompozice textu je 
nepřehledná. 

 V členění textu se ve větší 
míře vyskytují nedostatky. 

 Argumentace je ve větší míře 
nesrozumitelná. 

 Adresát musí vynaložit úsilí, 
aby se v textu zorientoval. 

 Kompozice textu je spíše 
nahodilá.  

 V členění textu se často 
vyskytují nedostatky.  

 Argumentace je občas 
nesrozumitelná. 

 Organizace textu má vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Kompozice textu je v zásadě 
vyvážená. 

 Text je až na malé nedostatky 
vhodně členěn a logicky 
uspořádán. 

 Argumentace je v zásadě 
srozumitelná. 

 Organizace textu v zásadě 
nemá vliv na čtenářský 
komfort adresáta 

 Kompozice textu je 
promyšlená a vyvážená. 

 Text je vhodně členěn a 
logicky uspořádán. 

 Argumentace je srozumitelná. 

 Organizace textu nemá vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

 Kompozice textu je precizní. 

 Text je vhodně členěn a 
logicky uspořádán. 

 Argumentace je velmi 
vyspělá. 

 Organizace textu nemá vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 

úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti 

a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Hodnocení se vyjadřuje známkou. 

Zkouška konaná ústní formou 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 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. 

V případě, že není splněna některá z výše uvedených vnitřních podmínek hodnocení, je za ústní 

zkoušku žák celkové hodnocen 0 body (nedostatečně). 
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Výsledná klasifikace:  

Výsledná známka vychází ze součtu bodů za všechna dílčí kritéria dle klasifikační tabulky: 

Počet bodů Známka 

28-25 1 

24-21 2 

20-17 3 

16-13 4 

12-0 5 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY S PUP  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 

úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti 

a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Hodnocení se vyjadřuje známkou. Časový limit 

na přípravu (popř. zkoušení) bude pro žáky s PUP navýšen dle kategorie SPUO. 

Zkouška konaná ústní formou 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 

Žáci s PUP budou hodnoceni s přihlédnutím k uvedeným symptomům. Chyby či nedostatky, které jsou 

pro ústní projev žáka s PUP typické, jsou označeny jako symptom. Pokud je v doporučení zaškrtnuta 

položka „tolerance diagnostikovaných symptomů v ústním projevu“ musí být tyto symptomy při 

hodnocení zohledněny, a to navýšením hodnocení příslušného kritéria o 1 bod. Jedná se o symptomy 

v rovině lexikální, morfologické, syntaktické a foneticko-fonologické. 

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech. Každé 

kritérium je hodnoceno na bodové škále 0-1-2-3-4. Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí 

zkoušku je tedy 28.  
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Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení: 

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

platí: 

 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. 

 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.  

 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. 

V případě, že není splněna některá z výše uvedených vnitřních podmínek hodnocení, je za ústní 

zkoušku žák celkové hodnocen 0 body (nedostatečně). 

Výsledná klasifikace: 

Výsledná známka vychází ze součtu bodů za všechna dílčí kritéria dle klasifikační tabulky: 

Počet bodů Známka 

28-25 1 

24-21 2 

20-17 3 

16-13 4 

12-0 5 
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CIZÍ JAZYK – ANGLICKÝ JAZYK 

Písemná práce  

Písemná práce z cizího jazyka se vždy skládá ze dvou částí - úloh.  V každé části žák zpracovává na 

základě zadání jiný slohový útvar v jiné délce. V zadání je vymezeno téma / komunikační situace.  

Čas vymezený na zpracování písemné práce je 70 minut.   

Čas vymezený na zpracování písemné práce zahrnuje čas na přečtení zadání i zápis odpovědí do 

záznamového archu.  

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který neobsahuje přílohu 

věnovanou písemnému projevu. 

1. část  

Zadání:  

Zadání obsahuje 3–5 dílčích požadavků. 

Zadání je v českém jazyce, popřípadě výchozí text k zadání může být v daném cizím jazyce. Zadání 

specifikuje situaci / téma, adresáta / příjemce sdělení, typ a rozsah textu, dílčí požadavky na text. 

Součástí zadání může být i krátký výchozí text. 

Rozsah: 130 – 160 slov 

Typy textů: 

 korespondence 

 vyprávění 

 článek 

 charakteristika a popis 
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2. část  

Zadání:  

Zadání obsahuje 3–4 dílčí požadavky. 

Zadání je v českém jazyce, popřípadě výchozí text k zadání může být v daném cizím jazyce. 

Zadání specifikuje situaci / téma, adresáta / příjemce sdělení, typ a rozsah textu, dílčí požadavky na 

text. Součástí zadání může být i krátký výchozí text. 

Rozsah: 70 – 80 slov 

Typy textů: 

 korespondence 

 zpráva 

 vzkaz 

 popis a charakteristika 

 

Písemné práce z jazyka anglického jsou hodnoceny vyučujícími školy. Hodnocení písemné práce tvoří 

40 % celkového hodnocení z anglického jazyka.  

Hodnotí se dodržení slohového útvaru, tématu, obsahu a rozsahu práce, logická stavba textu, 

propojení jednotlivých částí, vhodnost, správnost a šíře použitých lexikálních a gramatických 

prostředků.  

 

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

Maximální počet dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24. 

 

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. 

 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA 1. části (Zadání) nebo v kritériu I. 2. části 

(Zpracování zadání / Obsah) 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. 

Maximální počet dosažených bodů za obě části písemné práce je 36.  

 

 

 

 

 

Bodová škála Stupeň prospěchu 

36 – 32 Výborný        – 1 

31 – 27 Chvalitebný   – 2 

26 – 22 Dobrý             – 3 

21 – 16  Dostatečný     – 4 

15 – 0  Nedostatečný  – 5 
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE – 1. ČÁST 
 I – Zpracování zadání / Obsah  II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky  
 A – Zadání  A – Organizace textu  A – Přesnost  A – Přesnost  

3 
 Požadovaná charakteristika textu1 je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně 
zmíněny.  

 Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.  

 Text je vhodně členěný a organizovaný.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání 
porozumění textu. 4 (0 chyb) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy 

použity správně. 5 (0–5 chyb)  

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu. 4 (0 chyb)  

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 

správně. 5 (0–5 chyb) 

2  Požadovaná charakteristika textu1 je většinou 

dodržena.  

 Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.  

o Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému 
rozsahu (text je o 1 interval kratší/delší).  

 Text je většinou souvislý s lineárním sledem 
myšlenek.  

 Text je většinou vhodně členěný a/nebo 
organizovaný.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise většinou 
nebrání porozumění textu / části textu. 4 (1–3 

chyby) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou 
použity správně. 5 (6–11 chyb) 

o Text je o 1 interval kratší.  

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu / části textu. 4 (1–3 

chyby) 

 Mluvnické prostředky jsou většinou použity 
správně5.  (6–11 chyb) 

o Text je o 1 interval kratší.  

1  Požadovaná charakteristika textu1 není ve větší míře 
dodržena.  

 Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně 
zmíněna.  

o Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému 
rozsahu (text je o 2 intervaly kratší/delší).  

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 

sledem myšlenek.  

 Text není ve větší míře vhodně členěný a/nebo 

organizovaný.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší 
míře brání porozumění textu / části textu. 4 (4–

5 chyb)  

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře 

použity správně. 5 (12–17 chyb) 
o Text je o 2 intervaly kratší.  

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře 
brání porozumění textu / části textu. 4 (4–5 chyb) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře 
použity správně. 5 (12–17 chyb) 

o Text je o 2 intervaly kratší.  

0  Požadovaná charakteristika textu1 není dodržena.  

 Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  

 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text 

je o 3 a více intervalů kratší)  
o Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text 

je o 3 a více intervalů delší).  

 Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární 

sled myšlenek.  

 Většina textu není vhodně členěná a/nebo 

organizovaná.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 

porozumění většině textu. 4 (6+ chyb) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu 

použity nesprávně. 5 (18+ chyb)  

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 

porozumění většině textu. 4 (6+ chyb) 

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu 

použity nesprávně. 5 (18+ chyb) 

 
B – Rozsah, obsah 

B – Koheze textu a prostředky textové 
návaznosti (PTN) 

B – Rozsah B – Rozsah 

3  Body zadání jsou rozpracovány vhodně a 
v odpovídající míře podrobnosti.2 

 V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 
problému.  

 Rozsah PTN je široký. 3 

 Chyby v PTN nebrání porozumění textu. 4 (0 
chyb) 

 PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně. 5 

 Slovní zásoba je široká. 3  
 

 Rozsah mluvnických prostředků je široký. 3 
 

2  Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně a 

v odpovídající míře podrobnosti.2  

 V textu je většinou jasně vysvětlena podstata 
myšlenky nebo problému.  

o Text ojediněle obsahuje nadbytečné/irelevantní 
informace a myšlenky.  

 Rozsah PTN je většinou široký. 3 

 Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu 

/ části textu. 4  (1–3 chyby) 

 PTN jsou většinou použity správně a vhodně. 5  

 Slovní zásoba je většinou široká. 3 
  

 Rozsah mluvnických prostředků je většinou 
široký. 3 
 

1  Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně a 

v odpovídající míře podrobnosti.2  

 V textu není ve větší míře jasně vysvětlena podstata 

myšlenky nebo problému.  
o Text ve větší míře obsahuje nadbytečné/irelevantní 

informace a myšlenky.  

 Rozsah PTN je ve větší míře omezený. 3 

 Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění 
textu / části textu. 4  (4–5 chyb) 

 PTN nejsou ve větší míře použity správně a 
vhodně.5  

 Slovní zásoba je ve větší míře omezená. 3 
  

 Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře 
omezený. 3 
 

0 

 Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a 
v odpovídající míře podrobnosti. 2  

 PTN jsou omezené / v nedostatečném rozsahu. 3 

 Chyby v PTN brání porozumění většině textu. 4 

(6+ chyb) 

 PTN jsou ve většině textu použity nesprávně 

a/nebo nevhodně. 5 

 Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném 

rozsahu.3 
 

 Rozsah mluvnických prostředků je omezený / 
mluvnické prostředky jsou v nedostatečném 

rozsahu.3 
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE – 2. ČÁST 
 I – Zpracování zadání / Obsah  II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky  

3  Požadovaná charakteristika textu1 je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně 
zmíněny.  

 Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v 
odpovídající míře podrobnosti. 2  

 Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.  

 PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně. 3 

 Slovní zásoba je široká. 5 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání 
porozumění textu. 3 (0 chyb) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity 
správně. 6 (0–3 chyb)  

 Rozsah mluvnických prostředků je široký. 5 

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu. 3 (0 chyb)  

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně. 6 (0–3 chyb) 

2  Požadovaná charakteristika textu1 je většinou 
dodržena.  

 Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně 
zmíněna.  

 Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně 
a v odpovídající míře podrobnosti. 2 

o Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému 

rozsahu (text je o 1 interval kratší/delší).  

 Text je většinou souvislý s lineárním sledem 
myšlenek.  

 PTN jsou většinou použity správně a vhodně. 3 

o Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu 
/ části textu. 4 (1 chyba) 

  

 Slovní zásoba je většinou široká. 5 

 Chyby ves slovní zásobě a pravopise většinou 

nebrání porozumění textu / části textu. 3 (1 chyba) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity 
správně. 6 (4–6 chyb) 

o Text je o 1 interval kratší.  

  

 Rozsah mluvnických prostředků je většinou 
široký. 5 

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu / části textu. 3 (1 chyba) 

 Mluvnické prostředky jsou většinou použity 
správně.6 (4–6 chyb) 

o Text je o 1 interval kratší.   

1  Požadovaná charakteristika textu1 není ve větší 
míře dodržena.  

 Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně  

 zmíněna.  

 Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně 
a v odpovídající míře podrobnosti. 2  

o Délka textu ve větší míře neodpovídá 

požadovanému rozsahu (text je o 2 intervaly 
kratší/delší).  

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 
sledem myšlenek.  

 PTN nejsou většinou použity správně a vhodně. 3  
o Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění 

textu / části textu. 4 (2 chyby)  

 Slovní zásoba je ve větší míře omezená. 5 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší míře 

brání porozumění textu / části textu. 3 (2 chyby) 

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře 

použity správně. 6 (7–9 chyb)  
o Text je o 2 intervaly kratší.  

  

 Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře 

omezený. 5 

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře 

brání porozumění textu / části textu. 3 (2 chyby) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře 

použity správně. 6 (7–9 chyb)  

o Text je o 2 intervaly kratší.  

0  Požadovaná charakteristika textu1 není dodržena.  

 Body zadání nejsou jasně a srozumitelně 

zmíněny.  
 Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a v 

odpovídající míře podrobnosti. 2 

o Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu 
(text je o 3 intervaly kratší / o 3 a více intervalů 

delší).  

 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu 
(text je o více než 3 intervaly kratší).  

 Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární 
sled myšlenek.  

 PTN jsou ve většině textu použity nesprávně 

a/nebo nevhodně / v nedostatečném rozsahu. 3 

o Chyby v PTN brání porozumění většině textu. 4 

(3+ chyb) 

 Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném 
rozsahu.5  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 

porozumění většině textu. 3 (3+ chyb) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu 

použity nesprávně. 6 (10+ chyb) 
o Text je o 3 intervaly kratší.  

 Rozsah mluvnických prostředků je omezený / 
mluvnické prostředky jsou v nedostatečném 

rozsahu.5  

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 

porozumění většině textu. 3 (3+ chyb)  

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu 
použity nesprávně. 6 (10+ chyb) 

o Text je o 3 intervaly kratší.  

1. část 
o Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení sloupce.;  

x Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 1. část PP je hodnocena 0 body.;  

Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý oddíl je hodnocen 0 body. 
 
1 Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v 

souladu s komunikačním cílem.  
2 Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  
3 Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti. 
4 Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti.  
5 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu.  

2. část 

o Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení sloupce.;  

x Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 2. část PP je hodnocena 0 body.;  
Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý sloupec je hodnocen 0 body. 

 
1 Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v 

souladu s komunikačním cílem.  
2 Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  
3 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu (použity správně), a rozsah PTN (použity 

vhodně).  
4 Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti.  
5 Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti.  
6 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu.  
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE PRO ŽÁKY S PUP – 1. ČÁST  

 I – Zpracování zadání / Obsah  II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky  

 A – Zadání  A – Organizace textu  A – Přesnost  A – Přesnost  

3 
 Požadovaná charakteristika textu1 je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně 
zmíněny.  

 Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.  

 Text je vhodně členěný a organizovaný.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání 
porozumění textu. 4 (1 chyba) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy 
použity správně. 5 (0–6 chyb)  

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu. 4 (1 chyba)  

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně. 5 (0–6 chyb) 

2  Požadovaná charakteristika textu1 je většinou 
dodržena.  

 Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.  

o Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému 
rozsahu (text je o 1 interval kratší/delší).  

 Text je většinou souvislý s lineárním sledem 

myšlenek.  

 Text je většinou vhodně členěný a/nebo 

organizovaný.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise většinou 
nebrání porozumění textu / části textu. 4 (2–4 

chyby) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou 

použity správně. 5 (7–12 chyb) 

o Text je o 1 interval kratší.  

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu / části textu. 4 (2–4 

chyby) 

 Mluvnické prostředky jsou většinou použity 

správně.5 (7–12 chyb) 

o Text je o 1 interval kratší.  

1  Požadovaná charakteristika textu1 není ve větší míře 

dodržena.  

 Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně 
zmíněna.  

o Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému 
rozsahu (text je o 2 intervaly kratší/delší).  

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 

sledem myšlenek.  

 Text není ve větší míře vhodně členěný a/nebo 

organizovaný.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší 

míře brání porozumění textu / části textu. 4 (5–

6 chyb)  

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře 

použity správně. 5 (13–18 chyb) 
o Text je o 2 intervaly kratší.  

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře 
brání porozumění textu / části textu. 4 (5–6 chyb) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře 
použity správně. 5 (13–18 chyb) 

o Text je o 2 intervaly kratší.  

0  Požadovaná charakteristika textu 1 není dodržena.  

 Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  

 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text 
je o 3 a více intervalů kratší)  

o Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text 

je o 3 a více intervalů delší).  

 Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární 

sled myšlenek.  

 Většina textu není vhodně členěná a/nebo 

organizovaná.  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 

porozumění většině textu. 4 (7+ chyb) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu 

použity nesprávně. 5 (19+ chyb)  

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 

porozumění většině textu. 4 (7+ chyb) 

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu 

použity nesprávně. 5 (19+ chyb) 

 
B – Rozsah, obsah 

B – Koheze textu a prostředky textové 
návaznosti (PTN) 

B – Rozsah B – Rozsah 

3  Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v 
odpovídající míře podrobnosti.2 

 V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 
problému.  

 Rozsah PTN je široký. 3 

 Chyby v PTN nebrání porozumění textu. 4 (0 
chyb) 

 PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně. 5 

 Slovní zásoba je široká. 3 
 

 Rozsah mluvnických prostředků je široký. 3 
 

2  Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně a v 
odpovídající míře podrobnosti.2  

 V textu je většinou jasně vysvětlena podstata 
myšlenky nebo problému.  

o Text ojediněle obsahuje nadbytečné/irelevantní 
informace a myšlenky.  

 Rozsah PTN je většinou široký. 3 

 Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu 

/ části textu. 4 (1–3 chyby) 
 PTN jsou většinou použity správně a vhodně. 5 

 Slovní zásoba je většinou široká. 3 
 

 Rozsah mluvnických prostředků je většinou 
široký. 3 
 

1  Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně a v 

odpovídající míře podrobnosti.2  

 V textu není ve větší míře jasně vysvětlena podstata 

myšlenky nebo problému.  

o Text ve větší míře obsahuje nadbytečné/irelevantní 
informace a myšlenky.  

 Rozsah PTN je ve větší míře omezený. 3 

 Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění 
textu / části textu. 4 (4–5 chyb) 

 PTN nejsou ve větší míře použity správně a 
vhodně.5  

 Slovní zásoba je ve větší míře omezená. 3 
 

 Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře 
omezený. 3 
 

0 
 Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a 

v odpovídající míře podrobnosti. 2 

 PTN jsou omezené / v nedostatečném rozsahu.  

 Chyby v PTN brání porozumění většině textu. 4 

(6+ chyb) 

 PTN jsou ve většině textu použity nesprávně 
a/nebo nevhodně. 5  

 Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném 

rozsahu.3 
 

 Rozsah mluvnických prostředků je omezený / 

mluvnické prostředky jsou v nedostatečném 
rozsahu.3 
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE PRO ŽÁKY S PUP – 2. ČÁST  
 I – Zpracování zadání / Obsah  II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky  

3  Požadovaná charakteristika textu1 je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně 
zmíněny.  

 Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v 
odpovídající míře podrobnosti. 2  

 Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.  
 PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně. 3 

 Slovní zásoba je široká. 5 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání 
porozumění textu. 3 (1 chyba) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity 
správně. 6 (0–4 chyb)  

 Rozsah mluvnických prostředků je široký. 5 

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu. 3 (1 chyba)  

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně. 6 (0–4 chyb) 

2  Požadovaná charakteristika textu1 je většinou 
dodržena.  

 Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně 

zmíněna.  

 Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně 

a v odpovídající míře podrobnosti. 2 
o Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému 

rozsahu (text je o 1 interval kratší/delší).  

 Text je většinou souvislý s lineárním sledem 

myšlenek.  

 PTN jsou většinou použity správně a vhodně. 3 

o Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu 

/ části textu. 4 (1 chyba) 

 Slovní zásoba je většinou široká. 5 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise většinou 

nebrání porozumění textu / části textu. 3 (2 chyby) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity 

správně. 6 (5–7 chyb) 
o Text je o 1 interval kratší.  

 Rozsah mluvnických prostředků je většinou 

široký. 5 

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 

nebrání porozumění textu / části textu. 3 (2 chyby) 

 Mluvnické prostředky jsou většinou použity 
správně.6  (5–7 chyb) 

o Text je o 1 interval kratší.   

1  Požadovaná charakteristika textu1 není ve větší 
míře dodržena.  

 Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně  

 zmíněna.  

 Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně 
a v odpovídající míře podrobnosti. 2  

o Délka textu ve větší míře neodpovídá 

požadovanému rozsahu (text je o 2 intervaly 
kratší/delší).  

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 
sledem myšlenek.  

 PTN nejsou většinou použity správně a vhodně. 3  
o Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění 

textu / části textu. 4 (2 chyby)  

 Slovní zásoba je ve větší míře omezená. 5 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší míře 

brání porozumění textu / části textu. 3 (3 chyby) 

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře 

použity správně. 6 (8–10 chyb)  
o Text je o 2 intervaly kratší.  

 Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře 
omezený. 5 

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře 
brání porozumění textu / části textu. 3 (3 chyby) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře 
použity správně. 6 (8–10 chyb)  

o Text je o 2 intervaly kratší.  

0  Požadovaná charakteristika textu1 není dodržena.  

 Body zadání nejsou jasně a srozumitelně 

zmíněny.  

 Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a v 

odpovídající míře podrobnosti. 2 

o Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu 
(text je o 3 intervaly kratší / o 3 a více intervalů 

delší).  

 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu 
(text je o více než 3 intervaly kratší).  

 Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární 
sled myšlenek.  

 PTN jsou ve většině textu použity nesprávně 

a/nebo nevhodně / v nedostatečném rozsahu. 3 

o Chyby v PTN brání porozumění většině textu. 4 

(3+ chyb) 

 Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném 
rozsahu.5  

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 

porozumění většině textu. 3 (4+ chyb) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu 

použity nesprávně. 6 (11+ chyb) 
o Text je o 3 intervaly kratší.  

 Rozsah mluvnických prostředků je omezený / 
mluvnické prostředky jsou v nedostatečném 

rozsahu.5  

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 

porozumění většině textu. 3 (4+ chyb)  

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu 
použity nesprávně. 6 (11+ chyb) 

o Text je o 3 intervaly kratší.  

 
1. část 

o Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení sloupce.;  
x Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 1. část PP je hodnocena 0 body.;  

Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý sloupec je hodnocen 0 body. 

 
1 Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma 

zpracované v souladu s komunikačním cílem.  
2 Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  
3 Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti. 
4 Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní 

obtížnosti.  
5 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu.  

2. část 

o Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení sloupce.;  

x Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 2. část PP je hodnocena 0 body.;  
Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý sloupec je hodnocen 0 body. 

 
1 Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma 
zpracované v souladu s komunikačním cílem.  
2 Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  
3 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu (použity správně), a rozsah PTN 
(použity vhodně).  
4 Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní 

obtížnosti.  
5 Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti.  
6 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu / části textu.   
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KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA  

Ústní zkouška  

Ústní zkouška se skládá ze tří částí.  

 

Struktura ústní zkoušky: 

 

Část Náplň Časová dotace 

Úvod + I. část   popis obrázku (detailně popíše jeden obrázek) 

 porovnání dvou obrázků  

 doplňující úloha formou otázky nebo tvrzení 

  4 minuty 

II. část  samostatný ústní projev na dané téma 

 doplňující otázky 

  7 minut 

III. část  konverzační situace / rozhovor   4 minuty 

 

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:  

I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

IV. Fonologická kompetence 

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

na celou zkoušku. 

V 1. a 3. části zkoušky je kritérium I. – III. hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3.  

Ve 2. části zkoušky je Zadání / Obsah projevu a Lexikální kompetence hodnoceno na bodové 

škále 0–1–2–3–4–5. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti jsou hodnoceny 

na bodové škále 0–1–2–3. 

Fonologická kompetence je hodnocena na bodové škále 0–1–2. 

V případě, kdy je jakákoli ze tří 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 2. části, ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek 

jazyka.  

Maximální počet dosažených bodů ústní zkoušky je 33.  

 
Bodová škála Stupeň prospěchu 

33 – 29 Výborný – 1 

28 – 25 Chvalitebný – 2  

24 – 20 Dobrý – 3  

19 – 15 Dostatečný – 4  

14 – 0  Nedostatečný – 5  

 

Hodnocení:  

Výborný   

Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. Sdělení je souvislé 

s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou používány vhodně. Pomoc 

zkoušejícího není nutná. Slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký. 

Slovní zásoba i mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity správně a chyby nebrání 

porozumění. Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět. Výslovnost je správná. 

Chvalitebný 

Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 

Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou 

většinou používány vhodně. Pomoc zkoušejícího je ojedinělá. Slovní zásoba a rozsah 

mluvnických prostředků včetně PTN je široký. Slovní zásoba i mluvnické prostředky včetně PTN 

jsou většinou použity správně a chyby jen ojediněle brání porozumění. Projev je natolik 

plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Výslovnost 

je většinou správná. 
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Dobrý 

Sdělení v menší míře odpovídá zadání, je v menší míře účelné, jasné a podrobné. Sdělení je 

v menší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou v menší míře 

používány vhodně. Pomoc zkoušejícího je nutná v menší míře. Komunikativní strategie jsou 

v menší míře omezené. Slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je v menší 

míře široký. Slovní zásoba i mluvnické prostředky včetně PTN jsou ve větší míře použity 

správně a chyby jen v menší míře brání porozumění. Projev je většinou plynulý, že příjemce 

musí jen v menší míře vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Výslovnost je jen v menší 

míře nesprávná. 

Dostatečný 

Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře 

podrobné. Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní 

strategie nejsou ve větší míře používány vhodně. Pomoc zkoušejícího je ve větší míře nutná.  

Slovní zásoba a rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší míře omezený. Slovní 

zásoba i mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře použity správně a chyby ve 

větší míře brání porozumění. Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí ve větší míře 

vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Výslovnost je ve větší míře nesprávná. 

Nedostatečný 

Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Slovní zásoba a 

rozsah včetně PTN jsou v nedostatečném rozsahu, nejsou na požadované úrovni obtížnosti a 

nejsou použity správně. Chyby brání porozumění sdělení. Projev je natolik nesouvislý, že jej 

příjemce nemůže sledovat či mu porozumět. Výslovnost brání porozumění sdělení. 
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 I – Zadání/Obsah a projev II – Lexikální kompetence III – Gramatická kompetence a 
prostředky textové návaznosti (PTN)  

IV – Fonologická kompetence 

5  Sdělení odpovídá zadání, je zcela účelné, jasné a 
velmi podrobné.  

 Sdělení je vždy souvislé s lineárním sledem 

myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou vždy používány 

vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

 Specifická slovní zásoba je velmi široká.  

 Slovní zásoba je vždy použita správně a chyby 

nebrání porozumění. 

  

  

  

  

4  Sdělení odpovídá zadání, je ve větší míře účelné, 

jasné a podrobné.  

 Sdělení je ve větší míře souvislé s lineárním 
sledem myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou ve větší míře 
používány vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

 Specifická slovní zásoba je ve větší míře široká.  

 Slovní zásoba je ve větší míře použita správně a 

chyby nebrání porozumění. 

  

  

  

  

  

3  Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a 

podrobné.  

 Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou používány vhodně.  
 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.  

 Slovní zásoba včetně specifické je široká.  

 Slovní zásoba včetně specifické je použita 
správně a chyby nebrání porozumění 

  

 Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 

široký.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity 
správně a chyby nebrání porozumění.  

 

2  Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou 
účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.  

 Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem 

myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou většinou používány 

vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.  

 Slovní zásoba včetně specifické je většinou 
široká.  

 Slovní zásoba je většinou použita správně a/nebo 

chyby ojediněle brání porozumění.  

 Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 
většinou široký.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou 

použity správně a/nebo chyby ojediněle brání 
porozumění.  

 Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí 
vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět.  

 Výslovnost je správná.  

 Intonace je přirozená. 

1  Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve 
větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře 

podrobné.  

 Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním 
sledem myšlenek.  

 Komunikativní strategie nejsou ve větší míře 
používány vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře 
nutná.  

 Slovní zásoba včetně specifické je ve větší míře 
omezená.  

 Slovní zásoba včetně specifické není ve větší 

míře použita správně a/nebo chyby ve větší míře 
brání porozumění.  

 Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 
ve větší míře omezený.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší 

míře použity správně a/nebo chyby ve větší míře 
brání porozumění.  

 Projev je natolik souvislý, že příjemce většinou 
nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět.   

 Výslovnost je většinou správná.  

 Intonace je v omezené míře přirozená.  

0  Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence 

zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. 
  

 Slovní zásoba včetně specifické je v 

nedostatečném rozsahu/není použita 
správně/chyby brání porozumění sdělení.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou 

v nedostatečném rozsahu/nejsou použity 
správně/chyby brání porozumění sdělení / nejsou 

na požadované úrovni obtížnosti.  

 Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce 

nemůže sledovat či mu porozumět.  

 Výslovnost brání porozumění sdělení.  

 Intonace je nepřirozená.  

 Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit. 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY S PUP 

Maturitní zkouška z  anglického jazyka  pro žáky s PUP  

Ústní zkouška  

Ústní zkouška se skládá ze tří částí.  

 

Struktura ústní zkoušky: 

 

Část Náplň Časová dotace 

Úvod + I. část popis obrázku (detailně popíše jeden obrázek) 

 porovnání dvou obrázků  

 doplňující úloha formou otázky nebo tvrzení 

  4 minuty 

II. část  samostatný ústní projev na dané téma 

 doplňující otázky 

  7 minut 

III. část 

 
 konverzační situace / rozhovor   4 minuty 

 

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria :  

I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

IV. Fonologická kompetence 

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

na celou zkoušku. 

V 1. a 3. části zkoušky je kritérium I. – III. hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3.  

Ve 2. části zkoušky je Zadání / Obsah projevu a Lexikální kompetence hodnoceno na bodové 

škále 0–1–2–3–4–5. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti jsou hodnoceny 

na bodové škále 0–1–2–3. 

Fonologická kompetence je hodnocena na bodové škále 0–1–2. 

V případě, kdy je jakákoli ze tří 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“. 

V kritériu I. se uděluje „0“ v případě:  
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 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 2. části, ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek 

jazyka.  

Žáci s PUP budou hodnoceni v kritériu II. – IV. s přihlédnutím k uvedeným symptomům. Chyby 

či nedostatky, které jsou pro ústní projev žáka s PUP typické, jsou označeny jako symptom. 

Pokud je v doporučení zaškrtnuta položka „tolerance diagnostikovaných symptomů v ústním 

projevu“ musí být tyto symptomy při hodnocení zohledněny, a to navýšením hodnocení 

příslušného kritéria o 1 bod. Jedná se o symptomy v rovině lexikální, morfologické, syntaktické 

a foneticko-fonologické. 

Maximální počet dosažených bodů ústní zkoušky je 33.  

 
Bodová škála Stupeň prospěchu 

33 – 29 Výborný – 1 

28 – 25 Chvalitebný – 2  

24 – 20 Dobrý – 3  

19 – 15 Dostatečný – 4  

14 – 0  Nedostatečný – 5  

 

 

Časový limit na přípravu (popř. zkoušení) bude pro žáky s PUP navýšen dle kategorie SPUO. 
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CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PUP 

 I – Zadání/Obsah a projev II – Lexikální kompetence III – Gramatická kompetence a 
prostředky textové návaznosti (PTN)  

IV – Fonologická kompetence 

5  Sdělení odpovídá zadání, je zcela účelné, jasné a 
velmi podrobné.  

 Sdělení je vždy souvislé s lineárním sledem 

myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou vždy používány 

vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

 Specifická slovní zásoba je velmi široká. 

 Slovní zásoba je vždy použita správně a chyby 
nebrání porozumění. 

  

  

4  Sdělení odpovídá zadání, je ve větší míře účelné, 
jasné a podrobné.  

 Sdělení je ve větší míře souvislé s lineárním 
sledem myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou ve větší míře 

používány vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

 Specifická slovní zásoba je ve větší míře široká. 

 Slovní zásoba je ve větší míře použita správně a 
chyby nebrání porozumění. 

  

  

3  Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a 
podrobné.  

 Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou používány vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

 Slovní zásoba včetně specifické je široká.  

 Slovní zásoba včetně specifické je použita 

správně a chyby nebrání porozumění 
 

 Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 
široký.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity 
správně a chyby nebrání porozumění.  

 

2  Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou 

účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.  

 Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem 
myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou většinou používány 
vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.  

 Slovní zásoba včetně specifické je většinou 

široká.  

 Slovní zásoba je většinou použita správně a/nebo 
chyby ojediněle brání porozumění.  

 Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 

většinou široký.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou 
použity správně a/nebo chyby ojediněle brání 

porozumění.  

 Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí 

vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět.  
 Výslovnost je správná.  

 Intonace je přirozená. 

1  Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve 

větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře 

podrobné.  

 Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním 

sledem myšlenek.  

 Komunikativní strategie nejsou ve větší míře 

používány vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře 

nutná.  

 Slovní zásoba včetně specifické je ve větší míře 

omezená.  

 Slovní zásoba včetně specifické není ve větší 
míře použita správně a/nebo chyby ve větší míře 

brání porozumění.  

 Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve 

větší míře omezený.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší 
míře použity správně a/nebo chyby ve větší míře 

brání porozumění.  

 Projev je natolik souvislý, že příjemce většinou 

nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět.   

 Výslovnost je ve většinou správná.  

 Intonace je v omezené míře přirozená.  

0  Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence 
zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání.  
 

 Slovní zásoba včetně specifické je v 
nedostatečném rozsahu/není použita 

správně/chyby brání porozumění sdělení.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou 
v nedostatečném rozsahu/nejsou použity 

správně/chyby brání porozumění sdělení / nejsou 
na požadované úrovni obtížnosti.  

 Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce 
nemůže sledovat či mu porozumět.  

 Výslovnost brání porozumění sdělení.  

 Intonace je nepřirozená. 

  



 

 Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 
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VÝSLEDNÁ ZNÁMKA ZA PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK A LITERATURA A CIZÍ JAZYK 

Písemná práce 40% Ústní zkouška 60% Vážený průměr Výsledná známka 

1 1 1 1 

1 2 1,6 2 

1 3 2,2 2 

1 4 2,8 3 

1 5   5 

2 1 1,4 1 

2 2 2 2 

2 3 2,6 3 

2 4 3,2 3 

2 5   5 

3 1 1,8 2 

3 2 2,4 2 

3 3 3 3 

3 4 3,6 4 

3 5   5 

4 1 2,2 2 

4 2 2,8 3 

4 3 3,4 3 

4 4 4 4 

4 5   5 

5 1   5 

5 2   5 

5 3   5 

5 4   5 

5 5   5 
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V Opavě dne 29. 3. 2022 
 ……………………………………………………… 
 Alena Šimečková 
 ředitelka školy 
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Zkušební maturitní komise schválila návrh ředitelky školy na způsob hodnocení a kritéria 

hodnocení jednotlivých zkoušek profilové části maturitní zkoušky: 

Třída:   

 Podpis Datum 

předseda    

místopředseda    

třídní učitel   

další členové    
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