
Praha dne 4. 4. 2022 

Č. j.: GP 433/2022 
 

S D Ě L E N Í 
 

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 (dále jen „vyhláška“), 
zveřejňuje ředitel školy schválený způsob a kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek 
profilové části maturitní zkoušky včetně hranice úspěšnosti a způsobu stanovení výsledného 
hodnocení v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2022. 

 

1. ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK 
PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 
1.1 HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí – písemné práce a ústní zkoušky. 
 

1.1.1 Kritéria hodnocení písemné práce maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 
 
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 
je hodnocená v níže uvedených kritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem udělených bodů 
za jednotlivá kritéria. 
 
Kritéria hodnocení písemné práce: 
 

I. Zpracování zadání 
I. A téma, obsah - text odpovídá zadanému tématu 
I. B komunikační situace, slohový útvar - text odpovídá zadané komunikační situaci a zároveň 

 zadanému slohovému útvaru 
 

II. Pravopis a slovní zásoba 
II. A pravopis, tvarosloví a slovotvorba - výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb 
II. B lexikum - slovní zásoba a její využití 

 
III. Výstavba větných celků a kompozice 

III. A větná syntax, textová koheze - výstavba větných celků a syntaktické prostředky, čtenářský 
 komfort adresáta 

III. B nadvětná syntax, koherence textu - kompozice, členění textu, argumentace 
 
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále v následujícím rozmezí 0-1-2-3-4-5, maximální 
dosažitelný počet bodů je 30. 
Pokud je písemná práce v dílčím kritériu I.A nebo I.B hodnocena počtem bodů „0“, dále se písemná práce 
nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je 0 bodů. Závazně se hodnotí 0 body, pokud text 
splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 

 písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium I.A: text se prokazatelně nevztahuje 
k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma; 

 písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium I.B: text prokazatelně nevykazuje 
charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace; 

 písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje 
požadovaný rozsah slov (tj. 350 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 slov). 



Výjimku tvoří písemné práce žáků zařazených do skupiny a kategorie SPUO-3, kteří mají 
v doporučení ŠPZ uvedenu diagnózu NKS. I v tomto případě však musí práce splnit požadavky 
na myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text podle zadání. 

 
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. V případě prokazatelného převzetí textu 
z dostupného zdroje (ze zadání) se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a tudíž není 
předmětem hodnocení. 
 
Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 13 bodů, maximální počet dosažených bodů z písemné práce 
je 30. 
 
 

1.1.2 Kritéria hodnocení ústní zkoušky před ZMK z českého jazyka a literatury 
 
Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky před ZMK ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 
je hodnocená v níže uvedených kritériích, výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů 
za jednotlivá kritéria. 
 

1. Literárněhistorický kontext literárního díla 

I. část: literární/obecně kulturní kontext 
II. část: kontext autorovy tvorby 

 

Je hodnocen dosažením maximálně 8 bodů. 
 

2. Analýza uměleckého textu: 

I. část: literární druh a žánr, téma a motivy, časoprostor, kompoziční výstavba 
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, hlavní postavy 
III. část: jazykové a umělecké prostředky, veršová výstavba 
IV. část: interpretace ukázky, zařazení výňatku do kontextu díla 

 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze uměleckého textu je 20. 
 

3. Analýza neuměleckého textu: 

I. část: souvislost mezi výňatky, hlavní myšlenka textu, podstatné a nepodstatné informace 
II. část: funkční styl, slohový postup a slohový útvar, komunikační situace (např. účel, adresát) 
III. část: jazykové prostředky textu (lexikální, syntaktické a morfologické) a jejich funkce v textu 

 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze neuměleckého textu je 15. 
 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 
 

Jazyková kultura projevu je hodnocena maximálně 2 body. 
 

První kritérium je rozčleněno na dvě dílčí kritéria, která jsou hodnocena na bodové škále 0–1–2–3–4. 
 
Druhé a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, která jsou hodnocena na bodové škále 0-1-2-3-4-5. 
 
Časový limit daný jednotlivým částem ústní zkoušky je následující: analýza uměleckého textu 
a literárněhistorický kontext 10-12 minut, analýza neuměleckého textu 3-5 minut. 
 
Maximální dosažitelný počet bodů za ústní zkoušku před ZMK je 45. 
 
Minimální dosažená hranice úspěšnosti v ústní zkoušce před ZMK je 20 bodů. Při počtu bodů 19 
a méně žák neuspěl. 



1.1.3 Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 
 
Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je: 40% písemná část maturitní zkoušky 
a 60% ústní část maturitní zkoušky. 
 
Žák vykonal zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 
 
Bodová hodnocení písemné a ústní části se sečtou, maximálně je tedy možné získat za obě části 75 bodů. 
 
Počet bodů, který žák získá, se převede na procenta. Získaný počet procent se převede na známku dle 
tabulky:  
 

Počet získaných procent Klasifikační stupnice 

100 – 88 1 – výborný 

87 – 74 2 – chvalitebný 

73 – 59 3 – dobrý 

58 – 44 4 – dostatečný 

43 – 0 5 - nedostatečný 

 

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 uvedeným v tabulce. V případě, 
že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 
 

1.2 HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 
 
Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí – písemné práce a ústní zkoušky. 
 

1.2.1 Kritéria hodnocení písemné práce maturitní zkoušky z cizího jazyka 
 
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk je hodnocená v níže 
uvedených kritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem udělených bodů za jednotlivá 
kritéria. 
 
Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení písemné práce jsou následující: 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 
IA Zadání 
IB Rozsah, obsah textu 

II. Organizace a koheze textu 
IIA Organizace textu 
IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti 

III. Slovní zásoba a pravopis 
IIIA Přesnost (vhodnost, výstižnost) použité slovní zásoby 
IIIB Rozsah použité slovní zásoby 

IV. Mluvnické prostředky 
IVA Přesnost použitých mluvnických prostředků 
IVB Rozsah použitých mluvnických prostředků 

 
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažitelných bodů za písemnou 
práci je 24 (8 x 3). 

 
V případě, kdy je písemná práce v dílčích kritériích IA (Zadání) nebo IB (Rozsah, obsah textu) hodnocena 
počtem bodů „0“, se písemná práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou 
práci je roven „0“.  



 
Dílčí kritéria IA a IB jsou hodnocena 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 počet slov (200 slov). 

 
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 11 bodů. 
 
 

1.2.2 Kritéria hodnocení ústní zkoušky před ZMK z cizího jazyka 
 
Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky před ZMK ze zkušebního předmětu cizí jazyk se sestává 
ze dvou částí. 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 čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií. Čtvrté kritérium je aplikováno na celou 
zkoušku a je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4. 
 

První část ústní zkoušky (práce s obrázky) se hodnotí: 
I. Zadání / Obsah a projev 6 bodů maximum 
II. Lexikální kompetence  4 body maximum 
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 4 body maximum 

 

První kritérium je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4–5–6. Druhé a třetí kritérium je hodnoceno na 
bodové škále 0–1–2–3–4. 
 

Druhá část ústní zkoušky (profilové téma) se hodnotí: 
I. Zadání / Obsah a projev 8 bodů maximum 
II. Lexikální kompetence  5 bodů maximum 
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 5 bodů maximum 

 

První kritérium je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4–5–6–7–8. Druhé a třetí kritérium 
je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4–5. 
 

Maximální dosažitelný počet bodů celkově v ústní zkoušce před ZMK (včetně započtení bodů za čtvrté 
kritérium, uplatněné na celou zkoušku) je 36 (tj. 32 + 4). 
Minimální dosažená hranice úspěšnosti v ústní zkoušce je 16 bodů. Při počtu bodů 15 a méně žák 
neuspěl. 
 
Časový limit daný jednotlivým částem ústní zkoušky je následující: první část 5 minut, druhá část 
10 minut.  
 
V případě, kdy je jakákoli ze dvou částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah) 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: 
 

• nesplnění požadavků zadání: ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu / zadané 
 komunikační situaci; nesplňuje požadavky na správnost 
 a rozsah ověřovaných specifických/odborných znalostí 
 nebo ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka. 

 

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

Počet získaných procent Klasifikační stupnice 

100 – 88 1 – výborný 

87 – 74 2 – chvalitebný 

73 – 59 3 – dobrý 

58 – 44 4 – dostatečný 

43 – 0 5 - nedostatečný 

 
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 uvedeným v tabulce. V případě, 
že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 
 

1.3 HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK KONANÝCH POUZE FORMOU ÚSTNÍ 
ZKOUŠKY PŘED ZMK 

 
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky konaných formou ústní zkoušky před ZMK probíhá 
v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Klasifikačním 
řádem - č. j. GP 435/2020 – příloha Školního řádu, úprava pro maturitní zkoušky. 
 

 při hodnocení vyučující přihlíží pouze k předvedenému výkonu žáka během zkoušky 

 při stanovení stupně se používá Klasifikační řád školy - č. j. GP 435/2020 – příloha Školního 
řádu, úprava pro maturitní zkoušky 

 hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí klasifikací podle klasifikační stupnice 
 

a) 1 – výborný 
b) 2 – chvalitebný 
c) 3 – dobrý 
d) 4 – dostatečný 
e) 5 – nedostatečný 

 

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy OKTÁVA 
a zkušební maturitní komisí třídy 4.A. 
 

V Praze dne 4. 4. 2022 Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r. 
 ředitel školy 


