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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
CIZÍ JAZYK 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
 
Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí – písemné a ústní zkoušky. 
 

A) Kritéria hodnocení písemné maturitní zkoušky z cizího jazyka  

Písemná část zkoušeného předmětu je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné 
hodnocení písemné zkoušky je součtem bodů udělených za jednotlivá kritéria. Písemná 
práce se skládá ze dvou částí – delší - s rozsahem 140- 160 slov a kratší práce – 
s rozsahem 40 – 60 slov (celkový počet slov v písemné práci je 200 slov). 
Kritéria ( I. až  IV. )jsou následující pro dlouhou i krátkou  slohovou práci : 
I. Zpracování zadání /Obsah práce  

- Zadání, rozsah, obsah textu 
II. Organizace a koheze textu  

- Organizace, koheze, prostředky textové návaznosti 
III. Slovní zásoba a pravopis 

- Přesnost použití slovní zásoby, rozsah použité slovní zásoby 
IV. Mluvnické prostředky 

- Přesnost použití mluvnických prostředků, rozsah mluvnických prostředků 

Obě části maturitní slohové práce jsou hodnoceny body – dlouhá práce - ve škále 0-1-2-3, 
krátká práce 0-1-2. 
 
Maximální počet dosažených bodů za písemnou práci je: za dlouhou písemnou práci – 12 
bodů, za krátkou písemnou práci je – 8 bodů. 
 
Celkový počet je 20 bodů. 
(3+3+3+3- dlouhá slohová práce, 2+2+2+2 – krátká slohová práce) 
 
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu I. hodnocena počtem 0, se písemná práce 
podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za danou část písemné práce je roven 
0. Dílčí kritérium I. je hodnoceno 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. Text prokazatelně převzatý z dostupných zdrojů 
se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a není tedy předmětem hodnocení.  
 
Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 
9 bodů. 
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B) Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka 
 
Ústní část zkoušeného předmětu cizí jazyk se skládá za 3 částí. Pro hodnocení zkoušky se 
používají následující kritéria: 

I. Zadání / Obsah a projev 
II. Lexikální kompetence 
III. Gramatická gramotnost 
IV. Fonologická kompetence 

Každá ze tří částí je hodnocená zvlášť podle prvních třech kritérii, čtvrté kritérium je 
vyhodnoceno komplexně za všechny tři části dohromady.  
V první části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 bodů. (3 kritéria po 3 bodech) 
 
V druhé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 bodů. (3 kritéria po 3 bodech) 
 
Ve třetí části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 bodů. (3 kritéria po 3 bodech) 
 
Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny tři části na bodové škále                         
0-1-2-3. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci je 3 (jedno kritérium 
po max. třech bodech). 
 
Celkový počet dosažených bodů celé dílčí ústní zkoušky je 30 bodů. 
 (9+9+9+3) 
 
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 14 bodů. 
 
Bodová hodnocení písemné a ústní části se sečtou, maximální počet bodů je tedy 50 bodů. 
Následně se počet získaných bodů převede na procenta a poté na známku, viz níže: 
 
Počet získaných procent              Klasifikační stupnice 
100-88                                                1 – výborný 
87-74                                                  2 – chvalitebný 
73-59                                                  3 – dobře 
58-44                                                  4 – dostatečný 
43-0                                                    5 - nedostatečný 
 


