
 

Gymnázium Polička 

Zásady hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky ve školním 

roce 2021/2022 
(č.j. G 187/2022) 

V souladu s §24, odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, vydá ředitel školy způsob a 

kritéria hodnocení profilové zkoušky nebo její části včetně hranic úspěšnosti a způsobu stanovení 

výsledného hodnocení profilové zkoušky.  

1 Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou zkoušky z českého 

jazyka a literatury a zkoušky z cizího jazyka 

Hodnocení profilových zkoušek bude probíhat v souladu s §24 odstavce (4) vyhlášky 177/2009 Sb., 

podle klasifikační stupnice:  

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

2 Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího 

jazyka 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka se skládá z více částí konaných 

formou: 

A) písemné práce 

B) ústní zkoušky před zkušební komisí 

Hodnocení dílčí zkoušky konané písemnou formou provede pedagog, kterého jmenuje ředitel školy 

(zpravidla zkoušející daného předmětu). V případě potřeby hodnotící pedagog (zkoušející) zkonzultuje 

návrh hodnocení s pedagogem jmenovaným jako přísedící daného předmětu. Výsledné hodnocení 

navrhuje pedagog pověřený hodnocením písemné práce maturitní komisi. 

Hodnocení dílčí zkoušky konané ústní formou probíhá po vzájemné dohodě zkoušejícího a přísedícího 

a výsledné hodnocení navrhuje zkoušející maturitní komisi. 

Hodnocení v předmětu cizí jazyk předpokládá jazykovou kompetenci na úrovni nebo směřující k úrovni 

B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky.  
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Hodnocení v předmětu další cizí jazyk předpokládá jazykovou kompetenci na úrovni nebo směřující k 

úrovni B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky.  

3 Kritéria hodnocení dílčích zkoušek konaných formou písemné 

práce 
3.1 Zkušební předmět: český jazyk a literatura 

Hodnocení dílčí zkoušky konané formou písemné práce z předmětu český jazyk a literatura probíhá na 

základě kritérií hodnocení, která jsou součástí přílohy č. 1.  

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura (ČJL) je 

hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií:  

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  

1A téma, obsah  

1B komunikační situace, slohový útvar  

2. Funkční užití jazykových prostředků  

2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba  

2B lexikum  

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  

3A větná syntax, textová koheze  

3B nadvětná syntax, koherence textu  

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální dosažitelný 

počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30. 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření textu podle 

zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet 

bodů za písemnou práci je roven „0“. Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z 

těchto charakteristik:  

 písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně 

nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;  

 písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: 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. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 

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. 
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3.2  Zkušební předmět: cizí jazyk 

Hodnocení dílčí zkoušky konané formou písemné práce z předmětu cizí jazyk (platí pro všechny cizí 

jazyky) probíhá na základě kritérií, která jsou součástí přílohy č. 2.  

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce je hodnocena podle 4 základních kritérií.  

Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení 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 z 

písemné práce je 24 (8 x 3). 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA (Zadání) hodnocena počtem bodů „0“, se písemná 

práce podle dalších kritérií nehodnotí a celkový počet bodů za písemnou práci je roven „0“.  

Dílčí kritérium IA 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. 
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4 Kritéria hodnocení dílčích zkoušek konaných formou ústní zkoušky 
4.1 Zkušební předmět: český jazyk a literatura 

Hodnocení dílčí zkoušky konané formou ústní zkoušky z předmětu český jazyk probíhá na základě 

kritérií, která jsou součástí přílohy č. 3.   

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena 

podle čtyř následujících kritérií:  

1. Analýza uměleckého textu:  

I. část: zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční 

výstavba, literární druh a žánr  

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 

výstavba  

III. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce 

ve výňatku  

2. Literárněhistorický kontext literárního díla  

3. Analýza neuměleckého textu:  

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  

II. část: funkčně-stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  

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

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech. 

Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Maximální 

dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.  

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. Pro analýzu uměleckého 

textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. kritérium) platí:  

1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně 

než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně 

než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje 

k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:  

3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy 

uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v 

I. až II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s 

jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body. 
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4.2 Zkušební předmět: cizí jazyk 

Hodnocení dílčí zkoušky konané formou ústní zkoušky z předmětu cizí jazyk probíhá na základě 

kritérií, která jsou součástí Přílohy č. 4 

Dílčí zkouška konaná ústní formou ze zkušebního předmětu cizí jazyk sestává ze čtyř částí. Pro 

hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:  

I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence  

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti (PTN)  

IV. Fonologická kompetence  

Každá ze čtyř 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 čtyř částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech), celkový počet dosažitelných 

bodů celé dílčí zkoušky (včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, uplatněné na celou zkoušku) je 39 

(tj. 36 + 3).  

V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 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 či dovedností ve 3. části, ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek 

jazyka. 
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5 Způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení profilových 

zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka skládajících se 

z více částí konaných různou formou 

Žák vykoná zkoušku skládající se z více částí konaných různou formou a jednotlivou dílčí zkoušku pokud 

získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí hranice úspěšnosti příslušné zkoušky či dané části 

zkoušky, vyjádřená procentními body. 

Výpočet výsledku zkoušek a dílčích zkoušek vyjádřený procentními body zaokrouhlenými na dvě 

desetinná místa se provede podílem dosaženého bodového výsledku žáka z dané zkoušky, resp. dílčí 

zkoušky, a maximálního dosažitelného počtu bodů z dané zkoušky, resp. dílčí zkoušky, vynásobeným 

100. 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, se výsledné hodnocení žáka 

stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných v jednotlivých dílčích zkouškách a to s 

následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek:  

 hodnocení písemné práce 40 %  

 hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 

Výsledné hodnocení profilových zkoušek provedené váženým průměrem procentuálního hodnocení v 

jednotlivých dílčích zkouškách (v%): 

Stupeň 

prospěchu 

Výborný: 1 Chvalitebný: 2 Dobrý: 3 Dostatečný: 4 Nedostatečný: 5 

Procentuální 

úspěšnost 

> 87 až 100 > 73 až ≤ 87 > 58 až ≤ 73 ≥ 44 až 58 < 44 

Hranice úspěšnosti zkoušek jsou následující (v %): 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce nebo ústní formou Hranice úspěšnosti 

Český jazyk a literatura 44% 

Cizí jazyk (platí pro všechny jazyky) 44% 

Hranice úspěšnosti zkoušek konaných písemnou formou v bodech: 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce  Neprospěl Prospěl 

Český jazyk a literatura 0-13 14-30 

Cizí jazyk (platí pro všechny jazyky) 0-10 11-24 

Hranice úspěšnosti zkoušek konaných ústní formou v bodech: 

Dílčí zkouška konaná ústní formou  Neprospěl Prospěl 

Český jazyk a literatura 0-12 13-28 

Cizí jazyk (platí pro všechny jazyky) 0-17 18-39 
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6 ZPŮSOB CELKOVÉHO HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků povinných zkoušek společné a 

profilové části podle stupnice  

 prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen 

stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze 

všech povinných zkoušek není vyšší než 1,50;  

 prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – 

nedostatečný;  

 neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 – 

nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.  
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Příloha č. 1: Kritéria hodnocení písemné práce z předmětu český jazyk a literatura 
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Příloha č. 2: Kritéria hodnocení písemné práce z předmětu cizí jazyk

INTERVALY SLOV 

 -1 int. = 170–199 slov 

 -2 int. = 140–169 slov  

-3 int. =  110–139 slov  

+1 int. = 251–280 slov  

+2 int. = 281–310 slov  

+3 int. = 311–340 slov 

GLOBÁLNÍ  

0 GCH = 3 body 

1–3 GCH = 2 body 

4–5 GCH = 1 bod 

6+ GCH = 0 bodů 
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Příloha č. 3: Kritéria hodnocení ústní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura 

Struktura ústní zkoušky 
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Příloha č. 4 Kritéria hodnocení ústní zkoušky z předmětu cizí jazy
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Zásady hodnocení profilových zkoušek ve školním roce 2021/2022 byly zpracovány v souladu 

s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou.  

 

 

V Poličce 29. 3. 2022    

 Mgr. Josef Dvořák 

 ředitel školy  
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