
 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky  

z anglického jazyka 

Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka se skládá z písemné práce a ústní 

zkoušky. 

Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky budou tyto 

upraveny dle platného doporučení školského poradenského zařízení. 

Kritéria hodnocení písemné práce 

Písemnou prací z anglického jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém 

minimálním rozsahu 200 slov. Text je zaznamenán modře nebo černě píšící propisovací 

tužkou na listy papíru. Práce je hodnocena podle čtyř kritérií.  

Kritéria hodnocení jsou následující: 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce  

II. Organizace a koheze textu 

III. Slovní zásoba a pravopis  

IV. Mluvnické prostředky  

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5.  Maximální počet 

dosažených bodů je 20 (5 × 4). 

V případě, kdy je písemná práce v kritériu I. (Zpracování zadání / Obsah písemné práce) 

hodnocena počtem bodů „0“, se písemná práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný 

počet bodů za písemnou práci je roven „0“.  

Kritérium I. je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě:  

nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje 

k zadanému tématu / komunikační situaci. 

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. 

Hodnocení písemné práce: 

dosažené body prospěch 

20 - 18 výborný 

17 - 15 chvalitebný 

14 - 12 dobrý 

11 - 8 dostatečný 

hranice úspěšnosti 

7 - 0 nedostatečný 



 

Kritéria hodnocení písemné práce 

  I. Zpracování zadání / obsah 

písemné práce 
II. Organizace a koheze textu III. Slovní zásoba a pravopis IV. Mluvnické protředky 
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 Obsah je relevantní a všechny 

body zadání jsou vhodně 

rozpracovány.  

 Text je vhodně organizován, 

obsahuje množství různých 

spojovacích výrazů. 

 Jednotlivé myšlenky na sebe 

vhodně navazují.  

 Slovní zásoba je široká a je téměř 

vždy použita správně.  

 Ojedinělé chyby neztěžují 

porozumění.  

 Rozsah mluvnických prostředků je 

široký. 

 Ojedinělé chyby nejsou globální 

(pod úrovní B1).  

4 Text obsahuje rysy bodového hodnocení 3 a 5. 

3 

 Obsah je většinou relevantní.  

 Většina bodů zadání je jasně 

zmíněna.  

 Text je většinou vhodně 

organizován.  

 Nevhodně zvolené spojovací 

výrazy nebrání porozumění textu.  

 Slovní zásoba je většinou široká a 

ve větší míře je použita správně.  

 Text obsahuje drobné chyby 

v pravopise.  

 Rozsah mluvnických prostředků je 

většinou široký a chyby neztěžují 

porozumění.  

 Některé chyby jsou globální.  

2 Text obsahuje rysy bodového hodnocení 1 a 3. 

1 

 Text obsahuje mnoho 

nadbytečných či nerelevantních 

myšlenek.  

 Více než jeden bod zadání chybí.  

 Text není dobře organizován 

a jednotlivé části na sebe 

nenavazují.  

 Text obsahuje pouze základní 

spojovací výrazy.  

 Slovní zásoba se častěji opakuje a 

chyby ve slovní zásobě ztěžují 

porozumění.  

 Počet chyb je vysoký.  

 Rozsah mluvnických prostředků je 

omezený a chyby ztěžují 

porozumění.  

 Počet chyb je vysoký.  

0 

 Obsah se nedrží zadání, body 

zadání nejsou rozpracovány, nebo 

není dostatek textu pro hodnocení.  

 Text je obtížně srozumitelný 

a vyžaduje velmi mnoho soustředění 

k porozumění.  

 Slovní zásoba je omezená 

a v nedostatečném rozsahu. 

Pravopis je většinou nesprávný.  

 Text obsahuje pouze velmi 

jednoduché věty. Chyby brání 

porozumění.   

 

Žákům s přiznaným uzpůsobením pomínek pro konání maturitních zkoušek budou tolerovány symptomy a specifické chyby dle jejich 

doporučení.



 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky 

Zkouška konaná ústní formou ze zkušebního předmětu anglický jazyk sestává ze tří 

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 tří částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je 

aplikováno na celou zkoušku. Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 

0 – 1 – 2 – 3. Maximální dosažitelný počet bodů za každou ze tří částí zkoušky je 9 (tři 

kritéria po max. třech bodech), celkový počet dosažitelných bodů za celou zkoušku 

(včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, uplatněné na celou zkoušku) je 30 (tj. 3 × 9 

+ 3). 

Hodnocení ústní zkoušky 

dosažené body prospěch 

30 - 27 výborný 

26 - 23 chvalitebný 

22 - 18 dobrý 

17 - 12 dostatečný 

hranice úspěšnosti 

11 - 0 nedostatečný 

 

 



 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky  
 

I. Zadání/Obsah a projev II. Lexikální kompetence III. Gramatická kompetence IV. Fonologická kompetence 
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 Sdělení odpovídá zadání, je 

srozumitelné, souvislé a logicky 

uspořádané. 

 Projev je samostatný, bez 

pomoci zkoušejícího a reakce na 

otázky jsou pohotové. 

 Specifická slovní zásoba je 

široká, je použita správně a 

chyby neztěžují porozumění. 

 

 Rozsah mluvnických prostředků 

je široký, gramatické chyby jsou 

ojedinělé a neztěžují porozumění. 

 Projev je plynulý a výslovnost je 

bez větších chyb. 

2 

 Sdělení většinou odpovídá 

zadání, je většinou srozumitelné, 

souvislé a logicky uspořádané. 

 Pomoc zkoušejícího je 

ojediněle potřebná, na otázky 

reaguje správně. 

 Specifická slovní zásoba je 

většinou široká, je použita 

správně a chyby jen ojediněle 

ztěžují porozumění. 

 

 Rozsah mluvnických prostředků 

je většinou široký, gramatické 

chyby jen ojediněle ztěžují 

porozumění. 

 Projev je většinou plynulý 

a občasné chyby ve výslovnosti 

nebrání porozumění. 

1 

 Sdělení ve větší míře 

neodpovídá zadání, není souvislé. 

 Pomoc zkoušejícího je ve větší 

míře nutná, na otázky ale 

odpovídá. 

 Specifická slovní zásoba je ve 

větší míře omezená, chyby ve 

větší míře ztěžují porozumění. 

 Rozsah mluvnických prostředků 

je omezený, gramatické chyby ve 

větší míře ztěžují porozumění. 

 Projev je nesouvislý a příjemce 

musí vynakládat více úsilí jej 

sledovat či mu porozumět. 

 Chyby ve výslovnosti jsou 

časté. 

0 Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit. 



 

Celkové hodnocení zkoušky 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud prospěl ze všech dílčích zkoušek, tj. v obou dílčích 

zkouškách dosáhl nebo překročil hranici úspěšnosti. Hranice úspěšnosti a výsledné 

hodnocení žáka se stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných v jednotlivých 

dílčích zkouškách, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek: písemná část 

40 %, ústní část 60 %. 

dosažené procentní body prospěch 

100 % - 90 % výborný 

89 % - 75 % chvalitebný 

74 % - 60 % dobrý 

59 % - 40 % dostatečný 

hranice úspěšnosti 

39 % - 0 % nedostatečný 

 

Pokud žák některou část maturitní zkoušky z anglického jazyka nevykoná úspěšně, opakuje 

tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 

 

 

V Karviné dne: 31. 1. 2022 

 

 

Ing. Česlava Lukaštíková v.r. 

ředitelka školy 

 


