
 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky  

z českého 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 

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a případně výchozí 

text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. 

Žák může do své práce funkčně začlenit výchozí text. Pouhé opsání výchozího textu se však 

nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, nejedná se totiž o autorský text žáka, 

který bychom mohli hodnotit. Totéž platí, pokud žák doslovně převezme téma zadání jako 

nadpis (nezapočítává se do rozsahu). 

Minimální rozsah písemné práce z českého jazyka je 250 slov, maximální rozsah omezen 

není. Text je zaznamenán modře nebo černě píšící propisovací tužkou na listy papíru. Práce 

je hodnocena podle šesti kritérií.  

 

Kritéria hodnocení jsou následující: 

1A - naplnění tématu, úroveň a funkčnost jeho zpracování – maximálně 4 body 

1B  - splnění zadaného útvaru a komunikační situace – maximálně 3 body 

2A - pravopis a tvarosloví – maximálně 3 body 

2B - slovní zásoba – maximálně 3 body 

3A - syntax – maximálně 3 body 

3B - kompozice a výběr tematických složek, soudržnost textu, jeho členění, argumentace – 

maximálně 4 body 

V případě, kdy je písemná práce v kritériu 1A (naplnění tématu, úroveň a funkčnost jeho 

zpracování) nebo v kritériu 1B (splnění zadaného útvaru a komunikační situace) hodnocena 

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

písemnou práci je roven „0“.  

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. 

 

  



 

Počítání slov – příklady:  

- zkratky a zkratková slova (ZUŠ = 1 slovo; Čedok = 1 slovo) 

- víceslovná vlastní jména a názvy (Petra Nováková = 1 slovo; Kutná Hora = 1 slovo) 

- číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 slova) 

- rozepsané datum (29. října 2020 = 1 slovo; Olomouc 25. října 2020 = 2 slova) 

- adresy (anka@seznam.cz = 1 slovo, Werichova 20 = 1 slovo, 779 00 Olomouc = 1 slovo) 

- složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova) 

Hodnocení písemné práce: 

dosažené body prospěch 

20 - 18 výborný 

17 - 15 chvalitebný 

14 - 12 dobrý 

11 - 8 dostatečný 

hranice úspěšnosti 

7 - 0 nedostatečný 



 

Bodová škála hodnocení písemné práce 

 0 1 2 3 4 

1A  Text se nevztahuje k zadanému tématu.  Text se od zadaného tématu podstatně 

odklání a/nebo je téma zpracováno 

povrchně. 

 Text se od zadaného tématu 

v některých pasážích odklání nebo jsou 

některé textové pasáže povrchní. 

 Text v zásadě odpovídá zadanému 

tématu a zároveň je téma zpracováno 

v zásadě funkčně. 

Text plně odpovídá 

zadanému tématu a zároveň 

je téma zpracováno plně 

funkčně. 

1B  Text prokazatelně nevykazuje 

charakteristiky zadaného útvaru 

a reaguje na jiné vymezení komunikační 

situace. 

 Text vykazuje značné nedostatky 

vzhledem k zadané komunikační situaci 

a zadanému útvaru. 

 Text vykazuje drobné nedostatky 

vzhledem k zadané komunikační situaci 

a zadanému útvaru. 

 Text plně odpovídá zadané 

komunikační situaci a zadanému útvaru. 

 

2A  Pravopisné a tvaroslovné chyby se 

vyskytují ve vysoké míře (více než 

10 chyb) 

 Chyby mají zásadní vliv na čtenářský 

komfort adresáta. 

 Pravopisné a tvaroslovné chyby se 

vyskytují ve větší míře (7-10 chyb).  

 Chyby mají vliv na čtenářský komfort 

adresáta. 

 Pravopisné a tvaroslovné chyby se 

objevují místy (3-6 chyb).  

 Chyby v zásadě nemají vliv na čtenářský 

komfort adresáta. 

 Pravopisné a tvaroslovné chyby se 

téměř nevyskytují   

 Případné chyby nemají vliv na čtenářský 

komfort adresáta. 

 

2B  Slovní zásoba je nemotivovaně chudá 

až primitivní.  

 V textu se vyskytují ve vysoké míře 

výrazy, které jsou nevhodně volené 

vzhledem k označované skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení zásadně 

narušuje porozumění textu. 

 Slovní zásoba je nemotivovaně chudá.  

 V textu se ve větší míře vyskytují výrazy, 

které jsou nevhodně volené vzhledem 

k označované skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení narušuje 

porozumění textu. 

 Slovní zásoba je vzhledem ke 

zvolenému zadání postačující, ale nikoli 

potřebně pestrá a bohatá. 

  V textu se místy vyskytují výrazy, které 

jsou nevhodně volené vzhledem 

k označované skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení v zásadě 

nenarušuje porozumění textu. 

 Slovní zásoba je bohatá, rozmanité 

lexikální prostředky jsou plně funkční.  

 V textu se nevyskytují výrazy, které jsou 

nevhodně volené vzhledem k označované 

skutečnosti.  

 Volba slov a slovních spojení 

nenarušuje porozumění textu. 

 

3A  Výstavba větných celků je 

nemotivovaně jednoduchá až primitivní, 

nebo je ve vysoké míře přetížená.  

 Syntaktické nedostatky se v textu 

vyskytují ve vysoké míře. 

 Nedostatky mají zásadní vliv na 

čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je spíše 

jednoduchá, nebo je ve větší míře 

přetížená.  

  Syntaktické nedostatky se v textu 

vyskytují ve větší míře.  

 Nedostatky mají vliv na čtenářský 

komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je v zásadě 

promyšlená a syntaktické prostředky jsou 

vzhledem ke komunikační situaci 

v zásadě funkční.  

 Místy se v textu objevují syntaktické 

nedostatky.  

 Nedostatky v zásadě nemají vliv na 

čtenářský komfort adresáta. 

 Výstavba větných celků je promyšlená 

a syntaktické prostředky jsou vzhledem 

ke komunikační situaci plně funkční.  

 Syntaktické nedostatky se v textu téměř 

nevyskytují.  

 Čtenářský komfort adresáta není 

narušován. 

 

3B  Text je nesoudržný a chaotický.  

 Členění textu je nelogické.  Text je 

argumentačně nezvládnutý.  

 Adresát musí vynaložit velké úsilí, aby 

se v textu zorientoval, nebo se v textu 

neorientuje vůbec. 

 Kompozice textu je nepřehledná.  

 V členění textu se ve větší míře vyskytují 

nedostatky.  

 Argumentace je ve větší míře 

nesrozumitelná.  

 Adresát musí vynaložit úsilí, aby se 

v textu zorientoval. 

 Kompozice textu je spíše nahodilá.  

 V členění textu se často vyskytují 

nedostatky.  

 Argumentace je občas nesrozumitelná.  

 Organizace textu má vliv na čtenářský 

komfort adresáta. 

 Kompozice textu je v zásadě vyvážená.  

 Text je až na malé nedostatky vhodně 

členěn a logicky uspořádán.  

 Argumentace je v zásadě srozumitelná.  

 Organizace textu v zásadě nemá vliv na 

čtenářský komfort adresáta. 

 Kompozice textu je 

precizní.  

 Text je vhodně členěn 

a logicky uspořádán.  

 Argumentace je velmi 

vyspělá.  

 Organizace textu nemá vliv 

na čtenářský komfort 

adresáta. 



 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky 

Zkouška konaná ústní formou ze zkušebního předmětu český jazyk vychází z pracovního listu 

(dále PL), který si žák vylosuje ze svého maturitního seznamu přečtených děl. Zkouška se 

skládá ze dvou částí – rozbor uměleckého textu a rozbor textu neuměleckého. Do hodnocení 

se započítává i jazyková úroveň projevu žáka. 

Rozbor uměleckého díla vychází z obecných znalostí o autorovi a díle, ze znalosti díla 

a z práce s uvedenou ukázkou. 

Pro hodnocení zkoušky se používá následujících pět kritérií: 

1. Charakteristika literárního kontextu – maximálně 5 bodů 

Charakteristika díla z hlediska literárněhistorického (století, národnost autora, směr, znaky 

směru), zařazení do kontextu autorovy tvorby (autorova díla), další autoři dané epochy a jejich 

díla. 

2. Charakteristika literárního díla – maximálně 3 body 

Literární forma (poezie, próza, drama psané ve verších nebo prostou řečí), literární druh 

(lyrika, epika, drama) a žánr (např. román, komedie, balada…). 

3. Analýza uměleckého textu – dle ukázky – celkem maximálně 15 bodů 

A Tematická složka literárního díla  

námět, téma, záměr autora, motivy, prostředí a doba děje – maximálně 5 bodů 

B  Dějová složka literárního díla  

dějové linie, charakteristika postav – maximálně 5 bodů 

C Kompoziční a jazyková složka literárního díla  

Kompoziční zvláštnosti díla (rámcová próza, chronologie, retrospektiva), prostředky dramatu, 

vypravěč, postoj autora, dějové linie. Typické jazykové prostředky (jazyk autora, jazyk 

v dialozích, spisovný, nespisovný - nářečí, slang, cizí jazykové prostředky, básnické jazykové 

prostředky, archaická slovní zásoba). – maximálně 5 bodů 

4. Analýza neuměleckého textu – maximálně 5 bodů 

Funkční styl, převládající slohový postup, cíle textu, typické prostředky daného útvaru, práce 

s jazykovými a textovými prostředky ukázky. 

5. Jazyková kultura – maximálně 2 body 

Hodnotí se, zda žák mluví plynule, samostatně, v souladu s jazykovými pravidly. 

Celkem za kritéria 2. až 3. nesmí žák získat méně než 4 body, jinak je celá ústní zkouška 

hodnocena prospěchem nedostatečný. 

  



 

Struktura ústní zkoušky 

1. Charakteristika 
literárního 
kontextu 

 kontext autorovy tvorby  
 literární / obecně kulturní kontext 

 další autoři a díla dané epochy 
2. Charakteristika 

literárního díla 
 literární druh, forma a žánr 

3. Analýza 
uměleckého 
textu 

A Tematická složka literárního díla 

 námět – pokud je znám, téma, záměr autora, motivy, 
prostředí a doba děje 

B Dějová složka literárního díla 
 dějová linie, charakteristika postav 

C Kompoziční a jazyková složka literárního díla 
 kompoziční zvláštnosti díla (rámcová próza, chronologie, 

retrospektiva), prostředky dramatu, vypravěč, postoj 
autora, dějové linie 

 Typické jazykové prostředky (jazyk autora, jazyk 
v dialozích, spisovný, nespisovný - nářečí, slang, cizí 
jazykové prostředky, básnické jazykové prostředky, 
archaická slovní zásoba) 

4. Analýza 
neuměleckého 
textu 

 Funkční styl, převládající slohový postup 

 cíle a základní myšlenka textu 

 typické prostředky daného útvaru 
 práce s jazykovými a textovými prostředky ukázky 

5. Jazyková 
kultura 

 Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami 
jazykové kultury 

 

Hodnocení ústní zkoušky: 

dosažené body prospěch 

30 - 27 výborný 

26 - 23 chvalitebný 

22 - 18 dobrý 

17 - 12 dostatečný 

hranice úspěšnosti 

11 - 0 nedostatečný 

 



 

Bodová škála hodnocení ústní zkoušky 

 0 1 2 3 4 5 

1. Charakteristika 

literárního 

kontextu 

 Ve sdělení se vyskytují 

zásadní nedostatky.  

 Na pomoc 

zkoušejícího nereaguje. 

 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. 

2. Charakteristika 

literárního díla 

 Student není schopen 

určit formu, druh a žánr 

ani s pomocí. 

 Student určí lit. formu, 

lit. druh a žánr s větší 

mírou pomoci. 

 Student určí lit. formu, 

lit. druh a žánr 

s drobnou pomocí. 

 Student bez pomoci 

určí lit. formu, lit. druh 

a žánr. 

  

3. Analýza 

uměleckého 

textu  

4. Analýza 

neuměleckého 

textu 

 

 

 Ve sdělení se vyskytují 

zásadní nedostatky. 

 Ani s pomocí 

zkoušejícího není 

studen schopen text 

analyzovat. 

 Tvrzení neodpovídají 

textu. 

 Ve sdělení se ve 

vysoké míře vyskytují 

nedostatky. 

 Bez pomoci 

zkoušejícího student 

není schopen text 

analyzovat. 

 Tvrzení není schopen 

dostatečně doložit 

textem. 

 Ve sdělení se ve větší 

míře vyskytují 

nedostatky. 

 Pomoc zkoušejícího je 

nutná ve větší míře. 

 Analýza textu je 

dostatečná. 

 Tvrzení jsou 

dostatečně doložena  

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 podložena 

textem. 

 Sdělení zcela odpovídá 

zadání, nedostatky se 

nevyskytují.  

 Pomoc zkoušejícího 

není nutná.  

 Analýza textu je 

výborná.  

 Tvrzení jsou výborně 

doložena konkrétními 

textovými pasážemi. 

5. Jazyková 

kultura 

 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 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 

téměř nevyskytují.  

 Projev je plynulý 

a vhodně strukturovaný, 

nedostatky se téměř 

nevyskytují.  

 Argumentace je 

výborná. 

   



 

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 českého jazyka nevykoná úspěšně, opakuje tu část 

zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 

 

 

V Karviné dne 31. 1. 2022 

 

 

Ing. Česlava Lukaštíková v.r. 

ředitelka školy     

 

 

 


