
 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka – písemná 

práce 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze 

dvou částí se samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních 

kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech. 1. 

část písemné práce je v rozsahu 140 – 160 slov, 2. část písemné práce je v rozsahu 60 – 70 

slov. Písemná práce trvá 60 minut. Minimální rozsah písemné práce maturitní zkoušky 

z cizího jazyka je 200 slov dle Novely vyhlášky 177/2009 Sb.  

Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení pro 1. část písemné práce jsou 

následující:  

I. Zpracování zadání / Obsah  

• IA Zadání  

• IB Rozsah, obsah  

II. Organizace a koheze textu  

• IIA Organizace textu  

• IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)  

III. Slovní zásoba a pravopis  

• IIIA Přesnost  

• IIIB Rozsah  

IV. Mluvnické prostředky  

• IVA Přesnost  

• IVB Rozsah  

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet 

dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3).  

Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:  

I. Zpracování zadání / Obsah  

II. Organizace a koheze textu  

III. Slovní zásoba a pravopis  

IV. Mluvnické prostředky  

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažených bodů 

za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).  

Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů 

dosažených v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12). V případě, kdy je písemná 

práce v dílčím kritériu IA 1. části (Zadání) nebo v kritériu I. 2. části (Zpracování zadání / 

Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů „0“, se daná část písemné práce podle dalších 



 

 

kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven „0“. Dílčí kritérium IA 1. části 

nebo kritérium I. 2. části je hodnoceno 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 rozsah 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.  

Hranice úspěšnosti zkoušky konané formou písemné práce 

Žák vykoná písemnou práci úspěšně pokud dosáhne hranice 44%. Hranice úspěšnosti 

v bodech je 16 bodů, maximální počet dosažených bodů je 36 bodů. Při nedosažení hranice 

úspěšnosti práci hodnotí i 2. hodnotitel. Je nutná shoda hodnotitelů. 

100 - 90 %  36 - 32 bodů výborně 

89 - 75% 31 - 27 bodů chvalitebně 

74 - 60% 26 - 21 bodů dobře 

59 - 44% 20 - 16 bodů dostatečně 

43 - 0% 15 - 0 bodů nedosažení hranice úspěšnosti 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka – ústní část 

Ústní část maturitní zkoušky z předmětu cizí jazyk se skládá ze čtyř částí. První, druhá a 

čtvrtá část jsou věnovány obecným konverzačním tématům. Třetí část odpovídá profilové 

odbornosti školy. 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 část ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je 

vyhodnoceno komplexně za všechny tři části dohromady. 

 

V každé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 

Maximální dosažitelný počet bodů za každou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech 

bodech). Maximální počet bodů dle kritérií I. - III. je 36 (čtyři části po max. devíti bodech). 

 



 

 

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny čtyři části body na bodové 

škále 0–1–2–3. 

Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno kritérium po 

max. třech bodech). 

Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39. 

 

V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 

hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a 

výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0. 

V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev 

nevztahuje k zadanému tématu/zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na 

správnost a rozsah ověřovaných specifických/odborných znalostí či dovedností ve 3. části či 

ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka. 

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 46 

procentních bodů, tj. 18 bodů. 

 

Hranice úspěšnosti pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka: 

100 - 90 %  39 - 35 bodů výborně 

89 - 75% 34 - 29 bodů chvalitebně 

74 - 60% 28 - 24 bodů dobře 

59 - 46% 23 - 18 bodů dostatečně 

45 - 0% 17 - 0 bodů nedosažení hranice úspěšnosti 

 

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

Písemná práce maturitní zkoušky z cizího jazyka tvoří 40% z celkového hodnocení. Ústní 

část maturitní zkoušky z cizího jazyka tvoří 60% z celkového hodnocení. 

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka tvoří poměrný průměr 

získaných známek z jednotlivých částí maturitní zkoušky. 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského 

zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým 

vzdělávacím programem daného oboru vzdělávání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, 

nejméně však na úrovni B1 podle SERR. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky 

z cizího jazyka. Didaktický test ve společné části žák koná vždy. Vzhledem k tomu, že ústní 



 

 

část maturitní zkoušky z cizího jazyka obsahuje i zadání ověřující znalost terminologie 

vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, tak je nutné, aby žák i přes uznání 

výsledku standardizované zkoušky tuto část ústní maturitní zkoušky absolvoval s hodnocením 

prospěl/neprospěl. 

Přílohy: 

Tabulka kritérií hodnocení 

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách 
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