
Kritéria hodnocení ústních maturitních zkoušek 

 
 

Při hodnocení výsledků maturitních zkoušek se postupuje podle platné legislativy. 

Hodnocení ústních profilových zkoušek v principu odpovídá hodnocení ve vyučovacích 

předmětech v bodě 7 a 8 Školního a klasifikačního řádu školy s tím, že koná-li žák profilovou 

maturitní zkoušku z hudební výchovy, přihlíží se v teoretické části zkoušky zejména 

k teoretickým znalostem. U profilové zkoušky z informatiky a výtvarný výchovy se do 

celkového hodnocení zkoušky se započítá i vypracování a obhajoba maturitní práce. Tato část 

se započte jednou třetinou. 

U ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a u ústní zkoušky z cizího jazyka jsou 

stanovena kritéria (viz níže) v návaznosti na zkušenosti ze státní části maturitní zkoušky. 

 

Ústní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 2021 - kritéria 
1. Analýza uměleckého textu: 

I. část: 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 

 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

 

3. Analýza neuměleckého textu: 

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace 

II. část: funkčněstylové 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 – 5 – 6 . 

Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 42. 

 

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 6 bodů. Pokud získá méně než 

4 body, 

je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

 

2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 5 bodů. Pokud získá méně než 5 

bodů, 

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 do výše 5 bodů. 

 

Výsledné hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury  - ústní zkouška 



 

 
Hranice intervalu v 

procentech 

 

 
Interval v bodech 

 
Hodnocení 

100% - 87% 42 - 37 Výborný 
86% - 73% 36 - 30 Chvalitebný 
72% - 58% 29 - 24 Dobrý 
57% - 44% 23 - 18 Dostatečný 

Méně než 44% 17 a méně Nedostatečný (neuspěl) 

 

 

Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka 2021 – kritéria 

Ústní zkouška 

Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava na ni trvá taktéž 15 minut. 

Ústní zkouškou se rozumí řízený rozhovor za použití pracovního listu. 

Počet témat:  

Anglický jazyk    30 

Německý jazyk    25 

Francouzský jazyk    25 

 

Minimum bodů:    16 

Maximum bodů:    36 

  

Jednomu zadání – tématu odpovídá jeden pracovní list.  

Povolené pomůcky pro přípravu: slovník a doplňkové materiály (mapa, obrazový materiál)

  

Hodnocení za ústní zkoušku 

36-32 – 1 

31-27 – 2 

26-21 – 3 

20-16 – 4 

15-0 – neprospěl 

 

 

 

Zveřejněno dne 26. 3. 2021    Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy 

 


