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Stanovení způsobu hodnocení zkoušek 
v profilové části maturitní zkoušky 2021 

 
V souladu s § 24, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 
ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, navrhuje ředitel školy tento 
způsob hodnocení zkoušek v profilové části maturitní zkoušky. 

Zkoušky konané ústní formou (příprava na zkoušku trvá 15 minut, není-li uvedeno jinak): 

• Český a jazyk a literatura 
• Anglický jazyk 
• Německý jazyk 
• Francouzský jazyk 
• Základy společenských věd 
• Dějepis 
• Zeměpis 
• Ekonomie 
• Matematika 
• Fyzika 
• Chemie 
• Biologie 
• Informatika a výpočetní technika 

Zkoušky konané písemnou formou: 

• Deskriptivní geometrie 
 
Každá zkouška je hodnocena jako celek (nemá dílčí hodnocení jednotlivých částí). Hodnocení vychází 
ze shody zkoušejícího a přísedícího. Výsledek hodnocení sdělí zkoušející maturitní komisi nejpozději na 
závěrečné poradě maturitní komise. 
 
 
Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z českého jazyka a literatury  
 
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je hodnocena podle čtyř 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 škále 0 až 4 body. Maximální dosažitelný počet bodů 
za celou 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:  
 
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. 

 
Přepočet bodů na známku: 

Počet bodů Výsledné hodnocení 

28 – 25 Stupeň 1 - výborný 

24 – 21 Stupeň 2 - chvalitebný 

20 – 17 Stupeň 3 - dobrý 

16 – 13 Stupeň 4 - dostatečný 

12 – 0 Stupeň 5 - nedostatečný 

 
 
Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z anglického jazyka 
 
Ústní maturitní zkouška z anglického jazyka je hodnocena na úrovni B1. 
Skládá se ze 4 částí: 
 
1. Otevřené otázky související s tématem (max. 4 body) 

Student odpovídá na jednodušší otevřené otázky zkoušejícího, které předem nezná. Je hodnoceno 
porozumění otázce a přiměřeně podrobná odpověď na ni (několika větami), včetně gramatické 
správnosti a použití příslušné slovní zásoby. 

 
2. Práce s textem (max. 8 bodů) 

Student si během své přípravy na zkoušku připraví stručné shrnutí textu z pracovního listu 
a odpovědi na otázky na porozumění textu. Je hodnoceno krátké shrnutí obsahu textu, zodpovězení 
otázek zaměřených na porozumění některých částí textu a nahrazení slov podtržených v textu jejich 
synonymy, nebo jejich definicemi. 

 
3. Samostatný ústní projev na dané téma (max. 12 bodů) 

Student si předem připraví krátký projev na téma, které si u maturity vybere. Je hodnoceno pojetí, 
organizace a prezentace projevu, faktická znalost tématu, gramatická správnost a dostatečně široká 
slovní zásoba. 

 
4. Úvahové otázky související s tématem (max. 12 bodů) 

Student si během své přípravy na zkoušku vybere dvě z úvahových otázek ve 4. části pracovního 
listu a připraví si své odpovědi na ně. V odpovědích je hodnoceno zodpovězení otázky, nacházení 
souvislostí týkajících se tématu, využití slovní zásoby pro vyjádření vlastního názoru. 
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Přepočet bodů na známku: 

Počet bodů Výsledné hodnocení 

36 – 33 Stupeň 1 - výborný 

32 – 28 Stupeň 2 - chvalitebný 

27 – 24 Stupeň 3 - dobrý 

23 – 19 Stupeň 4 - dostatečný 

18 – 0 Stupeň 5 - nedostatečný 

 
 
Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z německého jazyka 
 
Profilová část maturitní zkoušky v předmětu německý jazyk na úrovni B1 SERR je založena na ústním 
projevu, který je posuzován ze čtyř hledisek. Zkouška se skládá ze čtyř částí. V každé části může žák 
získat maximálně 9 bodů. Navíc se u celé zkoušky hodnotí fonologická kompetence. 
 
Žák při zkoušce losuje ze dvaceti monotematických pracovních listů. 
V první části žák odpovídá na otevřené otázky k tématu. 
V druhé části žák dostává k dispozici obrázky, na základě kterých mluví k zadanému tématu. 
Ve třetí části žák připraví krátkou prezentaci k tématu. Následují doplňující otázky od zkoušejícího. 
Ve čtvrté části žák spolu se zkoušejícím řeší zadanou situaci. 
 
U každé části se hodnotí:  Zadání/ Obsah a projev   max. 3 body 
    Lexikální kompetence   max. 3 body 
    Gramatická kompetence a PTN  max. 3 body 
U celé zkoušky se hodnotí: Fonologická kompetence  max. 3 body 
 
U zkoušky lze dosáhnout maximálně 39 bodů. 
 
Přepočet bodů na známku: 

Počet bodů Výsledné hodnocení 

39 – 35 Stupeň 1 - výborný 

34 – 30 Stupeň 2 - chvalitebný 

29 – 24 Stupeň 3 - dobrý 

23 – 18 Stupeň 4 - dostatečný 

17 – 0 Stupeň 5 - nedostatečný 

 
 
Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z deskriptivní geometrie 
 
Zkouška se koná formou písemné práce v délce trvání 120 minut. Ředitel školy vylosuje jednu ze dvou 
připravených variant, každá z variant obsahuje 3 příklady z učiva DG. Každý příklad je bodově 
ohodnocen, výsledná známka se určuje z celkového součtu takto: 
 
Přepočet bodů na známku: 

Počet bodů Výsledné hodnocení 

20 – 18 Stupeň 1 - výborný 

17 – 15 Stupeň 2 - chvalitebný 

14 – 12 Stupeň 3 - dobrý 

11 – 9 Stupeň 4 - dostatečný 

8 – 0 Stupeň 5 - nedostatečný 
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Kritéria hodnocení ostatních ústních profilových zkoušek 
 
Stupeň 1 - výborný: žák bezpečně ovládá probrané učivo, projevuje samostatnost, pohotovost 
a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit úkoly, vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou; 
 
Stupeň 2 - chvalitebný: žák ovládá probrané učivo, myslí samostatně a logicky správně, dopouští se 
jen občas drobných chyb, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí; 
 
Stupeň 3 - dobrý: žák ovládá probrané učivo s částečně, v myšlení je málo samostatný, jeho práce má 
závady, které se netýkají podstaty; 
 
Stupeň 4 - dostatečný: žák má ve znalostech učiva mezery, dopouští se chyb, vyjadřuje se nepřesně, 
fakta ovládá bez vzájemných souvislostí, není samostatný v myšlení, neumí odlišit podstatné 
od nepodstatného; 
 
Stupeň 5 – nedostatečný: žák si neosvojil ani minimum znalostí nezbytně nutných pro vykonání 
zkoušky. 
 

 

V Brně dne 30. dubna 2021 

 

Navrhuje: 

Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy 

 

 

 

 

Za maturitní komisi schvaluje: 

předseda/předsedkyně maturitní komise 


