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ZPŮSOB HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

ÚSTNÍ ČÁST  

I. Český jazyk a literatura 

Žák bude v ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury hodnocen podle kritérií – viz 
příloha 1.  

Žák může získat maximálně 28 bodů. 

Hranice úspěšnosti je 13 bodů. 

Klasifikace 
Počet bodů  

od – do 

1 – výborný 25–28 
2 – chvalitebný 21–24 

3 – dobrý 17–20 
4 – dostatečný 13–16 

5 – nedostatečný 0–12 

II. Cizí jazyk 

Žák bude v ústní maturitní zkoušce z cizího jazyka hodnocen podle kritérií – viz příloha 2.  

Žák může získat maximálně 39 bodů. 

Hranice úspěšnosti je 18 bodů. 

Klasifikace 
Počet bodů  

od – do 

1 – výborný 35–39 
2 – chvalitebný 29–34 

3 – dobrý 23–28 
4 – dostatečný 18–22 
5 – nedostatečný 0–17 
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III. Profilové předměty  

Klasifikace 
1 

výborný 
2 

chvalitebný 
3 

dobrý 
4 

dostatečný 
5 

nedostatečný 
Ústní projev je 
samostatný 

plně většinou napůl částečně vůbec 

Čas samostatného ústního 
projevu 

> 10 min > 10 min <10 min <10 min <5 min 

Věcná správnost ústního 
projevu (řeč k tématu) 

plně většinou napůl částečně žádná 

Vymezení základních 
obsahů tématu 

plné většinové poloviční částečné žádné 

Informace k tématu jsou 
strukturované 

plně většinou napůl částečně vůbec 

Informace k tématu jsou 
spojené s praxí 

plně většinou napůl částečně vůbec 

Doplňující otázky 
zodpovězeny správně 

vždy většinou napůl částečně vůbec 

 



 

Příloha 1  

 0  1  2  3  4  

ANALÝZA UMĚLECKÉHO A 
NEUMĚLECKÉHO TEXTU  

• Ve sdělení se ve vysoké míře 
vyskytují nedostatky.   

• Pomoc zkoušejícího je nutná 
ve vysoké míře.  

• Analýza textu je 
nedostatečná.  

• Tvrzení jsou nedostatečně 

doložena konkrétními 

textovými pasážemi.   

• Ve sdělení se ve větší míře 
vyskytují nedostatky.  

• Pomoc zkoušejícího je nutná 
ve větší míře.  

• Analýza textu je dostatečná.  

• Tvrzení jsou dostatečně 

doložena konkrétními 

textovými pasážemi.  

• Ve sdělení se občas objevují 
nedostatky.  

• Pomoc zkoušejícího je nutná 
občas.   

• Analýza textu je dobrá.  

• Tvrzení jsou dobře doložena 

konkrétními textovými 

pasážemi.   

• Sdělení odpovídá zadání, 
nedostatky se objevují 
ojediněle.  

• Pomoc zkoušejícího je nutná 
ojediněle.  

• Analýza textu je velmi 
dobrá.  

• Tvrzení jsou velmi dobře 

doložena konkrétními 

textovými pasážemi.   

• Sdělení zcela odpovídá 
zadání, nedostatky se 
nevyskytují.  

• Pomoc zkoušejícího není 
nutná.   

• Analýza textu je výborná.  

• Tvrzení jsou výborně 

doložena konkrétními 

textovými pasážemi.  

CHARAKTERISTIKA  
LITERÁRNĚHISTORICKÉHO  
KONTEXTU  

• Ve sdělení se ve vysoké míře 
vyskytují nedostatky.   

• Pomoc zkoušejícího je nutná 

ve vysoké míře.  

• Ve sdělení se ve větší míře 
vyskytují nedostatky.  

• Pomoc zkoušejícího je nutná 

ve větší míře.  

• Ve sdělení se občas objevují 
nedostatky.  

• Pomoc zkoušejícího je nutná 

občas.   

• Sdělení odpovídá zadání, 
nedostatky se objevují 
ojediněle.  

• Pomoc zkoušejícího je nutná 

ojediněle.  

• Sdělení zcela odpovídá 
zadání, nedostatky se 
nevyskytují.  

• Pomoc zkoušejícího není 

nutná.   

VÝPOVĚĎ V SOULADU  
S JAZYKOVÝMI  
NORMAMI A ZÁSADAMI  
JAZYKOVÉ KULTURY  

• Výpověď je ve vysoké míře 
v rozporu s jazykovými 
normami a se zásadami 
jazykové kultury.  

• Projev není plynulý, v jeho 
strukturaci se ve vysoké 
míře vyskytují nedostatky.  

nebo  

• Projev nelze hodnotit, žák 
téměř nebo vůbec 
nekomunikuje.   

• Argumentace je 

nedostatečná.  

• Výpověď je ve větší míře 
v rozporu s jazykovými 
normami a se zásadami 
jazykové kultury.  

• Projev není plynulý, v jeho 
strukturaci se ve větší míře 
vyskytují nedostatky.  

• Argumentace je 
dostatečná.  

  

• Výpověď je občas v rozporu 
s jazykovými normami a se 
zásadami jazykové kultury.   

• Projev není občas plynulý, 
v jeho strukturaci se občas 
vyskytují nedostatky.   

• Argumentace je dobrá.  

• Výpověď je v souladu 
s jazykovými normami a se 
zásadami jazykové kultury, 
nedostatky se objevují 
ojediněle.  

• Projev je plynulý a vhodně 
strukturovaný, nedostatky 
se objevují ojediněle.  

• Argumentace je velmi 

dobrá.  

• Výpověď je v souladu 
s jazykovými normami a se 
zásadami jazykové kultury, 
nedostatky se téměř 
nevyskytují.  

• Projev je plynulý a vhodně 
strukturovaný, nedostatky 
se téměř nevyskytují.   

• Argumentace je výborná.  

 

  



 

Příloha 2 

 I – Zadání/Obsah a projev  II – Lexikální kompetence  
III – Gramatická kompetence a prostředky 

textové návaznosti (PTN) 1  IV – Fonologická kompetence  

3  

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

 Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek.  
 Komunikativní strategie jsou používány vhodně.  
 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.  

 (Specifická) 3 slovní zásoba je široká.   
 (Specifická) 3 slovní zásoba je použita správně4          

a chyby nebrání porozumění.  

 Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je 
široký.  

 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity 

správně 5 a chyby nebrání porozumění.   

 Projev je natolik plynulý, že příjemce 
nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či 
mu porozumět6.  

 Výslovnost je správná.4 
 Intonace je přirozená.   

2  

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

 Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem 
myšlenek.  

 Komunikativní strategie jsou většinou používány 
vhodně.  

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.  

 (Specifická)3 slovní zásoba je většinou široká.  
 (Specifická)3 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 
většinou nemusí vynakládat úsilí jej 
sledovat či mu porozumět.6 

 Výslovnost je většinou správná.  
 Intonace je většinou přirozená.   

1  

 Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve 
větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře 
podrobné. 2  

 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.  

 (Specifická)3 slovní zásoba je ve větší míře 

omezená.  
 (Specifická)3 slovní zásoba 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 nesouvislý, že příjemce 
musí ve větší míře vynakládat úsilí jej 
sledovat či mu porozumět.6 

 Výslovnost je ve větší míře nesprávná.  
 Intonace je v omezené míře přirozená.   

0  

 Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence 
zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. 2  

 (Specifická)3 slovní zásoba 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.6 

 Výslovnost brání porozumění sdělení.   
 Intonace je nepřirozená.   

  Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit.   

 

 
1 Posuzování rozsahu, správnosti a vhodnosti PTN je závislé na zadání a typu projevu.  
2 Deskriptor zahrnuje i požadavky na správnost a rozsah specifických/odborných znalostí ověřovaných ve 3. části ústní zkoušky.  
3 Specifická/Odborná slovní zásoba je posuzována pouze ve 3. části ústní zkoušky.  
4 Žák se může na dané úrovni obtížnosti dopustit ojedinělých (lokálních) chyb.  
5 Žák se může na dané úrovni obtížnosti dopustit ojedinělých (lokálních) chyb.  
6 Deskriptor zahrnuje posuzování samostatného ústního projevu žáka i delších úseků promluvy v rámci interakce (s ohledem na požadavky zadání).  


