
 
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace 

Křenová 304/36, 602 00 Brno, tel.: 543321352, 543245861, e-mail: gymnazium@gymkren.cz, IČO: 00558991
 

 

1 
 

Stanovení způsobu hodnocení zkoušek 
společné a profilové části maturitní zkoušky 2023 

 
A. Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 

• MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky do 31. března. 

• Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici úspěšnosti 
didaktických testů uvede Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) 
v testových sešitech didaktických testů. 

• Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum 
řediteli školy nejpozději do 15. května. Nejpozději následující pracovní den je ředitel školy 
zpřístupní žákům, a to formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. 

• Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně “uspěl(a)” nebo 
“neuspěl(a)” s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se 
v protokolu slovo “nekonal(a)”. 

 

B. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 
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 
• Ruský jazyk 
• Základy společenských věd 
• Dějepis 
• Zeměpis 
• Ekonomie 
• Matematika 
• Fyzika 
• Chemie 
• Biologie 
• Informatika a výpočetní technika 
• Výtvarná výchova 
• Hudební výchova 

 

Zkoušky konané formou maturitní práce: 

• Výtvarná výchova 
• Informatika a výpočetní technika 

Zkoušky konané pouze písemnou formou: 

• Deskriptivní geometrie 
 



 
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace 

Křenová 304/36, 602 00 Brno, tel.: 543321352, 543245861, e-mail: gymnazium@gymkren.cz, IČO: 00558991
 

 

2 
 

Každá zkouška je hodnocena jako celek (nemá dílčí hodnocení jednotlivých částí této zkoušky). 
Hodnocení vychází ze shody zkoušejícího a přísedícího. Výsledek hodnocení sdělí zkoušející maturitní 
komisi nejpozději na závěrečné poradě maturitní komise. 
 
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny všechny části 
zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. Pokud 
se zkouška skládá z více části konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně 
vykoná všechny části dané zkoušky. 
 
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a písemné práce oznámí žákovi předseda zkušební 
maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné 
zkoušky a písemné práce oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu 
po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška a písemná práce konají 
před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení 
nejpozději v době konání ústních zkoušek. 

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu slovo 
“nekonal(a)”. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka jazykovým certifikátem, u příslušné zkoušky 
se uvede slovo “nahrazeno”. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák 
některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu číst zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 
Kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury  
 
V případě zkoušky z českého jazyka a literatury, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení 
ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 
 
Žáci s PUP MZ dostanou v kritériích, která spadají do přiznané tolerance symptomů, po vyhodnocení 
kritéria 1 bod navíc. Získaným bodovým maximem je však maximální bodová hodnota daného kritéria. 
 
1. Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena podle tří kritérií: 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  
1.A – téma, obsah  
1.B – komunikační situace, slohový útvar  
 

2. Funkční užití jazykových prostředků  
2.A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba  
2.B – 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  

3.A – větná syntax, textová koheze 
• výstavba větných celků  
• odkazování v textu  
• prostředky textové návaznosti  
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3.B – nadvětná syntax, koherence textu 
• kompozice textu  
• strukturovanost a členění textu  
• soudržnost textu  
• způsob vedení argumentace 

 
Za každé kritérium je možné získat maximálně 5 bodů. Za celou písemnou práci je maximální 
bodový zisk 30 bodů. Jednotlivé stupně hodnocení dle bodového zisku naleznete v tabulce. 
 
Platí tyto vnitřní podmínky: 

a) pokud pisatel získá v kritériu 1.A či 1.B 0 bodů, písemná práce se nehodnotí a je brána jako 
nedostatečná; 

b) pokud pisatel nedodrží minimální rozsah práce, tj. minimální počet slov, práce je také 
nehodnocena a je brána jako nedostatečná (minimální rozsah je 250 slov, do vlastního textu 
se nezapočítávají slova opsaná ze zadání či výchozího textu). 

 
Hranice úspěšnosti pro složení písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je 
12 bodů. 

 
2. Ústní část maturitní zkoušky 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. 
 
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 
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neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami 
a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. 

 
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je 13 
bodů. 

 

3. Výsledný počet bodů (C) získaných v maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury se určí 
ze vzorce: 

C = 40.p/30 + 60.u/28, 

kde p je počet bodů získaných za písemnou část zkoušky a u je počet bodů získaných 
za ústní část zkoušky. Výsledek se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury: 

Počet bodů (C) Výsledné hodnocení 

100 – 87,01 Stupeň 1 - výborný 

87 – 73,01 Stupeň 2 - chvalitebný 

73 – 58,01 Stupeň 3 - dobrý 

58 – 43,86 Stupeň 4 - dostatečný 

43,85 a méně Stupeň 5 - nedostatečný 

 
 
Kritéria hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka 
 
V případě zkoušek z anglického jazyka, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní 
zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 
 
Žáci s PUP MZ dostanou v kritériích, která spadají do přiznané tolerance symptomů, po vyhodnocení 
kritéria 1 bod navíc. Získaným bodovým maximem je však maximální bodová hodnota daného kritéria. 
 
1. Písemná část maturitní zkoušky z anglického jazyka – formáty textů, kritéria úspěšnosti, 

bodové hodnocení 

Písemná část maturitní zkoušky z anglického jazyka je hodnocena na úrovni B2.  

Písemná část maturitní zkoušky sestává z textu o délce min. 200 slov. Zadání písemné části je 
v angličtině. Žáci mají povoleno používat slovník schválený učitelem (slovník nesmí obsahovat 
stránky poskytující pokyny a fráze pro psaní textových formátů). Žáci si slovník pořídí a nechají 
schválit učitelem v dostatečném předstihu před konáním písemné části zkoušky. 

Doba trvání písemné části zkoušky: 90 minut 

Možné formáty textů pro písemnou část maturitní zkoušky: 

• neformální dopis (s různým zaměřením a obsahem – popis, informace o osobním životě 
atd.)  

• formální dopis (motivační dopis, žádost o poskytnutí informací, stížnost) 
• vyprávění / příběh 
• článek (poskytnutí informací, popis události, resp. akce) 
• recenze (knihy, filmu, výrobku či služby) 
• esej (pro a proti – argumenty a diskuse na sporné téma, vyjádření názoru) 
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Maximální počet bodů za písemnou část maturitní zkoušky: 24 bodů 

Kritérium hodnocení písemné práce Počet bodů 

1. Splnění bodů zadání – všechny body zadání musí být splněny 
a dostatečně podrobně rozpracovány (je možno odlišit 
i částečné splnění některého bodu zadání). 

4 – 0 
Jeden bod se odečítá za každý 
nesplněný bod zadání, příp. za 2 
body splněné jen částečně 

2. Dodržení pravidel daného formátu, úroveň formálnosti – 
text musí odpovídat danému formátu a jeho vlastnostem; musí 
být správně použity odpovídající ustálené fráze, jsou-li třeba; 
musí být správně rozlišena úroveň formálnosti daného formátu 
a text se jí musí přizpůsobit. 

4 – 0 
Formální úroveň a její dodržení 
max. 1 bod; dodržení pravidel 
formátu max. 3 body 

3. Srozumitelnost, délka textu – text musí být snadno 
srozumitelný pro případného čtenáře hovořícího jen anglicky 
(ne tedy jen pro rodilého mluvčího češtiny); text musí 
dosahovat potřebné délky 200 slov. 

4 – 0 
Srozumitelnost textu max. 3 
body; délka textu max. 1 bod 

4. Slovní zásoba, rozsah a správnost jejího použití – SZ by měla 
být svým rozsahem na úrovni B2 a správně použitá, včetně 
správného spellingu; pokud jsou v textu pokusy o použití SZ nad 
rámec úrovně B2, lze tolerovat chyby v jejím použití. 

4 – 0 
Odečítá se 1 bod za každá 2 
nesprávně použitá slova 

5. Mluvnické prostředky – rozsah a správnost jejich použití – 
MP by měly být svým rozsahem na úrovni B2 a správně použité; 
pokud jsou v textu pokusy o použití MP nad rámec úrovně B2, 
lze tolerovat chyby v jejich použití. 

4 – 0 
Odečítá se 1 bod za každé 2 
nesprávně použité mluvnické 
prostředky 

6. Organizace textu, spojování vět – text musí být logicky 
rozčleněn do odstavců, příp. jiných celků; text musí být správně 
a účelně rozčleněn do vět; věty musí být logicky správně 
spojeny vhodnými spojovacími výrazy. 

4 – 0 
Správné členění do odstavců 
max. 1 bod; členění do vět 
a jejich spojování max. 3 body 

 
Maximální počet bodů za písemnou část maturitní zkoušky je 24 bodů. 
Hranice úspěšnosti pro složení písemné části maturitní zkoušky z anglického jazyka je 12 bodů. 

 

2. Ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka – části zkoušky, kritéria úspěšnosti, 
bodové hodnocení 

Ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka je hodnocena na úrovni B2.  
Doba trvání ústní části zkoušky: 15 minut (20 minut pro přípravu) 

 
Ústní část maturitní zkoušky se skládá ze 4 částí: 
1) Otevřené otázky související s tématem (max. 4 body) 

Žák 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) 
Žák 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. 

 

 



 
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace 

Křenová 304/36, 602 00 Brno, tel.: 543321352, 543245861, e-mail: gymnazium@gymkren.cz, IČO: 00558991
 

 

6 
 

3) Samostatný ústní projev na dané téma (max. 18 bodů) 
Žák si předem připraví krátký projev na téma, které si vylosuje. Je hodnoceno pojetí, organizace 
a prezentace projevu, faktická znalost tématu, gramatická správnost a dostatečně široká slovní 
zásoba. 

4) Úvahové otázky související s tématem (max. 6 bodů) 
Žák 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. 

 

Maximální počet bodů za ústní část maturitní zkoušky je 36 bodů. 
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka je 19 bodů. 
 

3. Celkový počet bodů v maturitní zkoušce z anglického jazyka: 60 bodů (24 za písemnou část 
+ 36 za ústní část zkoušky) 

Celkové bodové hodnocení maturitní zkoušky z anglického jazyka: 

Počet bodů Výsledné hodnocení 

60 - 53 Stupeň 1 - výborný 

52 - 45 Stupeň 2 - chvalitebný 

44 - 38 Stupeň 3 - dobrý 

37 - 31 Stupeň 4 - dostatečný 

30 a méně Stupeň 5 - nedostatečný 

 
 
Kritéria hodnocení profilové zkoušky z německého jazyka 
 
V případě zkoušek z německého jazyka, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní 
zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 
 
Žáci s PUP MZ dostanou v kritériích, která spadají do přiznané tolerance symptomů, po vyhodnocení 
kritéria 1 bod navíc. Získaným bodovým maximem je však maximální bodová hodnota daného kritéria. 
 
1. Písemná část maturitní zkoušky 

 
Písemná část maturitní zkoušky z německého jazyka je hodnocena na úrovni B1.  
Písemná část maturitní zkoušky sestává ze dvou textů o délce min. 70+130 slov. Zadání písemné 
části je v němčině. Žáci mají povoleno používat slovník schválený učitelem (slovník nesmí 
obsahovat stránky poskytující pokyny a fráze pro psaní textových formátů). Žáci si slovník pořídí 
a nechají schválit učitelem v dostatečném předstihu před konáním písemné části zkoušky. 
Doba trvání písemné části zkoušky: 90 minut 
 
Možné formáty textů pro písemnou část maturitní zkoušky: 
a) Krátký text: odpověď na e-mail, inzerát… 

Hodnocení bude probíhat v následujících kritériích: 
1) zpracování zadání / obsah (0-3 body) 
2) slovní zásoba (0-3 body) 
3) gramatika (0-3 body) 

Celkem maximálně 9 bodů 
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b) Delší text:  
- neformální dopis (s různým zaměřením a obsahem – popis, informace o osobním životě 

atd.)  
- formální dopis (motivační dopis, žádost o poskytnutí informací, stížnost) 
- vyprávění / příběh 
- článek (poskytnutí informací, popis události/akce) 

 
Hodnocení bude probíhat v následujících kritériích 

1) zpracování zadání / obsah (0-3 body) 
2) slovní zásoba (0-3 body) 
3) gramatika (0-3 body) 

Celkem maximálně 9 bodů 
 

c) Společné hodnocení obou textů: 
4) organizace a koheze textu (0-3 body) 
5) rozsah (0-3 body) 

Celkem maximálně 6 bodů 
 

Hodnotí se splnění všech bodů zadání, obsah textu a jeho srozumitelnost, dodržení pravidel 
daného formátu (např. oslovení, užití zdvořilostních frází), struktura textu (odstavce, spojování 
vět), správnost použití slovní zásoby, gramatická správnost, vše na úrovni B1. 
 
Maximální počet bodů za písemnou část maturitní zkoušky je 24 bodů. 
Hranice úspěšnosti pro složení písemné části maturitní zkoušky z německého jazyka je 12 bodů. 
 

2. Ústní část maturitní zkoušky – části zkoušky, kritéria úspěšnosti, bodové hodnocení 
Ústní část maturitní zkoušky z německého jazyka je hodnocena na úrovni B1. 
Doba trvání ústní části zkoušky: 15 minut (20 minut na přípravu) 
 
Ústní část maturitní zkoušky se skládá ze 4 částí: 
1) Otevřené otázky související s tématem   9 bodů 

Žák 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 obrázky              9 bodů 
Žák si během přípravy na zkoušku připraví strukturu tématu na základě předložených obrázků 
a návodných otázek. 
 

3) Prezentace tématu na základě struktury prezentace. Osvětlení jednoho segmentu tématu, 
porovnání se situací v Česku    9 bodů 
Žák 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) Řešení úkolu             9 bodů 
Na základě pracovního listu žák provokuje se zkoušejícím rozhovor (nebo obráceně) a řeší 
zadaný problém. 

 
Maximální počet bodů za ústní část maturitní zkoušky je 36 bodů. 
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z německého jazyka je 18 bodů. 
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3. Celkový počet bodů za maturitní zkoušku z německého jazyka: 60 bodů (24 za písemnou část + 
36 za ústní část zkoušky). 

Celkové bodové hodnocení maturitní zkoušky: 
Počet bodů Výsledné hodnocení 

60 - 53 Stupeň 1 - výborný 

52 - 45 Stupeň 2 - chvalitebný 

44 - 37 Stupeň 3 - dobrý 

36 - 30 Stupeň 4 - dostatečný 

29 a méně Stupeň 5 - nedostatečný 

 
 
Kritéria hodnocení profilové zkoušky z ruského jazyka 
 
V případě zkoušek z ruského jazyka, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 
60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 
 
Žáci s PUP MZ dostanou v kritériích, která spadají do přiznané tolerance symptomů, po vyhodnocení 
kritéria 1 bod navíc. Získaným bodovým maximem je však maximální bodová hodnota daného kritéria. 
 
1. Písemná část maturitní zkoušky 

Písemná část maturitní zkoušky z ruského jazyka je hodnocena na úrovni B1. 
Písemná část maturitní zkoušky sestává ze dvou textů o délce min. 70+130 slov. Zadání písemné 
části je v ruštině. Žáci mají povoleno používat slovník schválený učitelem (slovník nesmí obsahovat 
stránky poskytující pokyny a fráze pro psaní textových formátů). Žáci si slovník pořídí a nechají 
schválit učitelem v dostatečném předstihu před konáním písemné části zkoušky. 
 
Doba trvání písemné části zkoušky: 90 minut 
 
Možné formáty textů pro písemnou část maturitní zkoušky: 
 
Krátký text: Žák napíše text v rozsahu cca 70 slov, kde bude odpovídat např. na e-mail, inzerát. 
 
Delší text: Žák napíše text v rozsahu cca 130 slov. V této části písemné práce se mohou objevit 
následující formy písemného projevu: 

• korespondence 

• charakteristika 

• vypravování 

• článek 

• popis. 
 
Hodnotí se splnění všech bodů zadání, obsah textu a jeho srozumitelnost, dodržení pravidel 
daného formátu (např. oslovení, užití zdvořilostních frází), struktura textu (odstavce, spojování 
vět), správnost použití slovní zásoby, gramatická správnost, vše na úrovni B1. 
 
Maximální počet bodů za písemnou část maturitní zkoušky je 24 bodů. 
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Kritérium hodnocení delší písemné práce Počet bodů 

Splnění bodů zadání – všechny body zadání musí být splněny a 
dostatečně podrobně rozpracovány (je možno odlišit i částečné 
splnění některého bodu zadání). 

3 – 0 
Jeden bod se odečítá za 
každý nesplněný bod 
zadání, příp. za 2 body 
splněné jen částečně 

Slovní zásoba, rozsah a správnost jejího použití – SZ by měla být 
svým rozsahem na úrovni B1 a správně použitá. Pokud jsou v textu 
pokusy o použití SZ nad rámec úrovně B1, lze tolerovat chyby 
v jejím použití. 

3 – 0 
Odečítá se 1 bod za každá 
3 nesprávně použitá slova 

Mluvnické prostředky – rozsah a správnost jejich použití – MP by 
měly být svým rozsahem na úrovni B1 a správně použité; pokud 
jsou v textu pokusy o použití MP nad rámec úrovně B1, lze 
tolerovat chyby v jejich použití. 

3 – 0 
Odečítá se 1 bod za každé 
3 nesprávně použité 
mluvnické prostředky 

 

Kritérium hodnocení kratší písemné práce Počet bodů 

Splnění bodů zadání – všechny body zadání musí být splněny a 
dostatečně podrobně rozpracovány (je možno odlišit i částečné 
splnění některého bodu zadání). 

3 – 0 
Jeden bod se odečítá za 
každý nesplněný bod 
zadání, příp. za 2 body 
splněné jen částečně 

Slovní zásoba, rozsah a správnost jejího použití – SZ by měla být 
svým rozsahem na úrovni B1 a správně použitá. Pokud jsou v textu 
pokusy o použití SZ nad rámec úrovně B1, lze tolerovat chyby 
v jejím použití. 

3 – 0 
Odečítá se 1 bod za každá 
3 nesprávně použitá slova 

Mluvnické prostředky – rozsah a správnost jejich použití – MP by 
měly být svým rozsahem na úrovni B1 a správně použité; pokud 
jsou v textu pokusy o použití MP nad rámec úrovně B1, lze 
tolerovat chyby v jejich použití. 

3 – 0 
Odečítá se 1 bod za každé 
3 nesprávně použité 
mluvnické prostředky 

 

Kritérium hodnocení společné pro obě části Počet bodů 

Dodržení pravidel daného formátu, úroveň formálnosti – text musí 
odpovídat danému formátu a jeho vlastnostem; musí být správně 
použity odpovídající ustálené fráze, jsou-li třeba; musí být správně 
rozlišena úroveň formálnosti daného formátu a text se jí musí 
přizpůsobit. 

3 – 0 
Formální úroveň a její 
dodržení max. 1 body; 
dodržení pravidel formátu 
max. 3 body 

Srozumitelnost, délka textu – text musí být snadno srozumitelný 
pro případného čtenáře hovořícího jen rusky (ne tedy jen pro 
rodilého mluvčího češtiny); text musí dosahovat potřebné délky. 

3 – 0 
Srozumitelnost textu max. 
3 body; délka textu max. 1 
bod 

 
Hranice úspěšnosti pro složení písemné části maturitní zkoušky z ruského jazyka je 12 bodů. 

 
2. Ústní část maturitní zkoušky – části zkoušky, kritéria úspěšnosti, bodové hodnocení 

 
Ústní část maturitní zkoušky z ruského jazyka je hodnocena na úrovni B1.  
Doba trvání ústní části zkoušky: 15 minut (20 minut pro přípravu na „potítku“). 
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Ústní část maturitní zkoušky se skládá ze 4 částí: 
 
1) Otevřené otázky související s tématem    6 bodů 

Žák 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 obrázky       8 bodů 
Žák si při přípravě na zkoušku připraví strukturu tématu na základě předložených obrázků 
a návodných otázek. 
 

3) Samostatný ústní projev na dané téma   12 bodů 
Žák 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) Řešení úkolu      10 bodů 
Na základě pracovního listu žák vede se zkoušejícím rozhovor a snaží se domluvit na společném 
řešení. 

 
Maximální počet bodů za ústní část maturitní zkoušky je 36 bodů. 
 
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z ruského jazyka je 18 bodů. 

 
3. Celkový počet bodů za maturitní zkoušku z ruského jazyka: 60 bodů (24 za písemnou část + 36 

za ústní část zkoušky) 
 

Celkové bodové hodnocení maturitní zkoušky z ruského jazyka: 
Počet bodů Výsledné hodnocení 

60 - 53 Stupeň 1 - výborný 

52 - 45 Stupeň 2 - chvalitebný 

44 - 37 Stupeň 3 - dobrý 

36 - 30 Stupeň 4 - dostatečný 

29 a méně Stupeň 5 - nedostatečný 

 
 
Kritéria hodnocení profilové zkoušky z francouzského jazyka 
 
V případě zkoušek z francouzského jazyka, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní 
zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 
 
Žáci s PUP MZ dostanou v kritériích, která spadají do přiznané tolerance symptomů, po vyhodnocení 
kritéria 1 bod navíc. Získaným bodovým maximem je však maximální bodová hodnota daného kritéria. 
 
1. Písemná část maturitní zkoušky 

Písemná část maturitní zkoušky z francouzského jazyka je hodnocena na úrovni B1. 
Písemná část maturitní zkoušky zahrnuje jeden text o min. 200 slovech. Zadání písemné části je 
ve francouzštině. Žáci mají povoleno používat slovník schválený učitelem (slovník nesmí obsahovat 
stránky poskytující pokyny a fráze pro psaní textových formátů). Žáci si slovník pořídí a nechají 
schválit učitelem v dostatečném předstihu před konáním písemné části zkoušky. 
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Doba trvání písemné části zkoušky: 90 minut 
 
Možné formáty textů pro písemnou část maturitní zkoušky: 

- neformální dopis (s různým zaměřením a obsahem – popis, informace o osobním životě atd.)  
- formální dopis (motivační dopis, žádost o poskytnutí informací, stížnost) 
- vyprávění / příběh 
- článek (poskytnutí informací, popis události/akce) 

Písemná část je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je 
součtem bodů udělených za jednotlivá kritéria. 
 
Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (I.A až IV.B) hodnocení jsou následující: 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 
I. A Zadání 
I. B Rozsah, obsah textu 

II. Organizace a koheze textu 
II. A Organizace textu 
II. B Koheze textu a prostředky textové návaznosti 

III. Slovní zásoba a pravopis 
III. A Přesnost použité slovní zásoby 
III. B Rozsah použité slovní zásoby 

IV. Mluvnické prostředky 
IV. A Přesnost použitých mluvnických prostředků 
IV. B Rozsah použitých mluvnických prostředků 

 
První kritérium je v dílčích kritériích I.A a I.B hodnoceno na škále 0 až 4 body. Každé další dílčí 
kritérium je hodnoceno na škále 0 až 3 body. 
 
Maximální počet bodů za písemnou část maturitní zkoušky: 26 (tj. 8 + 6 + 6 + 6). 
 
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu I.A hodnocena počtem bodů 0, se písemná práce 
podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven 0. 
Dílčí kritérium I.A 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. 
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. 
Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 
44 procentních bodů, tj. hranice úspěšnosti je 11 bodů. 
 

2. Ústní část maturitní zkoušky 
Ústní část maturitní zkoušky z ruského jazyka je hodnocena na úrovni B1.  
Doba trvání ústní části zkoušky: 15 minut (20 minut na přípravu) 
Ústní část maturitní zkoušky se skládá ze 3 částí: 

I. Se présenter – představení 
II. Présentation du sujet – verbální prezentace vybraného tématu 
III. Une feuille de travail – práce s pracovním listem 
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Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria: 
I. Zadání / Obsah a projev 
II. Lexikální kompetence 
III. Gramatická kompetence 
IV. Fonologická kompetence 

 
Každá ze tří částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je 
vyhodnoceno komplexně za všechny tři části dohromady. 
 
V první části zkoušky je každé kritérium hodnoceno na bodové škále 0 až 3 body. Maximální 
dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 
Ve druhé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno na bodové škále 0 až 3 body. Maximální 
dosažitelný počet bodů za druhou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 
Ve třetí části zkoušky je každé kritérium hodnoceno na bodové škále 0 až 6 bodů. Maximální 
dosažitelný počet bodů za třetí část zkoušky je 18 (tři kritéria po max. šesti bodech). 
Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny tři části body na bodové škále 0 až 3 
body. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno kritérium 
po max. třech bodech). 
 
Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39 (tj. 9 + 9 +18 + 3). 
 
V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 
hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný 
počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0. 
V kritériu I. se uděluje 0 bodů v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje 
k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah 
ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části či ústní projev nelze 
hodnotit pro nedostatek jazyka. 
 
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z francouzského jazyka je 44 %, 
tj. 17 bodů. 
 

3. Celkové hodnocení profilové zkoušky z francouzského jazyka  
Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z francouzského jazyka je: 40 % písemná část 
maturitní zkoušky a 60 % ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku vykonal úspěšně, pokud 
úspěšně vykoná obě části dané zkoušky. 
Bodová hodnocení písemné a ústní části se sečtou, maximálně je tedy možné získat za obě 
části 65 bodů (100 %). Počet bodů, který žák získá, se převede na procenta. Získaný počet 
procent se převede na známku dle tabulky: 
 

Celkové bodové hodnocení maturitní zkoušky z francouzského jazyka: 
Procenta Výsledné hodnocení 

100 – 88 Stupeň 1 - výborný 

87 – 74 Stupeň 2 - chvalitebný 

73 – 59 Stupeň 3 - dobrý 

58 – 44 Stupeň 4 – dostatečný 

43 a méně Stupeň 5 – nedostatečný 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky z výtvarné výchovy  
 
1. Praktická část – obhajoba maturitní výtvarné práce 

Maximální počet bodů za praktickou část maturitní zkoušky je 60 bodů, z toho: 
téma práce – max. 20 bodů 
technické zpracování – max. 20 bodů 
prezentace výtvarné práce – max. 20 bodů 

Maturitní práce bude ohodnocena na základě shody vedoucího práce a oponenta. 
 

2. Teoretická část – ústní zkouška 
Maximální počet bodů za teoretickou část maturitní zkoušky je 40 bodů, z toho:  

rozbor výtvarného díla – max. 20 bodů 
výtvarné směry (faktická znalost) – max. 10 bodů 
verbální zdatnost – max. 10 bodů. 
 

 Přepočet bodů na známku: 

Počet bodů Výsledné hodnocení 

100 - 81 Stupeň 1 - výborný 

80 - 61 Stupeň 2 - chvalitebný 

60 - 41 Stupeň 3 - dobrý 

40 - 21 Stupeň 4 - dostatečný 

20 - 0 Stupeň 5 - nedostatečný 

 
Žák musí získat z každé ze dvou částí maturitní zkoušky alespoň 10 bodů – pokud získá méně bodů, 
musí příslušnou část zkoušky opakovat. 
 
Kritéria hodnocení profilové zkoušky z informatiky a výpočetní techniky  
 
1. Praktická část – obhajoba maturitní výtvarné práce 

Maximální počet bodů za praktickou část maturitní zkoušky je 100 bodů, z toho: 
funkčnost programu – max. 50 bodů 
dokumentace a kvalita kódu – max. 25 bodů 
prezentace práce – max. 25 bodů 

Maturitní práce bude ohodnocena průměrem bodových hodnocení vedoucího práce a oponenta. 
 
Přepočet bodů na známku: 

Počet bodů Výsledné hodnocení 

100 - 81 Stupeň 1 - výborný 

80 - 61 Stupeň 2 - chvalitebný 

60 - 41 Stupeň 3 - dobrý 

40 - 21 Stupeň 4 - dostatečný 

20 - 0 Stupeň 5 - nedostatečný 

 
2. Teoretická část – ústní zkouška 

Ústní zkouška se hodnotí dle kritéria hodnocení ostatních ústních profilových zkoušek (viz níže). 
 
 
 
 
 
 



 
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace 

Křenová 304/36, 602 00 Brno, tel.: 543321352, 543245861, e-mail: gymnazium@gymkren.cz, IČO: 00558991
 

 

14 
 

 Výpočet výsledné známky: 
Výsledná známka se určí dle následující tabulky: 
 

Praktická část 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

Teoretická část 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

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

 
Pokud je žák hodnocen v jedné části zkoušky stupněm nedostatečný, je výsledek celé zkoušky 
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 

 
 
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 14. října 2022 

 

Navrhuje: Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy 

 

Za maturitní komisi schvaluje: předseda/předsedkyně maturitní komise 


