KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Profilová zkouška z Anglického jazyka se skládá z:
• ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
• písemné práce

1. Ústní zkouška
Ústní zkouška z cizího jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu (PL). PL
obsahuje více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí PL je i zadání ověřující znalost terminologie
vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 témat, která
vycházejí z ŠVP a jsou platná i pro náhradní či opravnou zkoušku. V jednom dni nelze losovat dvakrát
stejné téma.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, z toho:
• popis obrázků, krátký samostatný projev
• samostatný projev na vylosované téma, rozděleno do více úkolů
• rozhovor s využitím odborné terminologie

max. 5 minut
max. 5 minut
max. 5 minut

Při přípravě k ústní zkoušce má žák možnost použít překladový slovník, případně mapy. Žák má
možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat.
Seznam témat tvoří samostatné dokumenty.
Počet témat je stanoven následovně:
• Hotelnictví
20 témat
• Informační technologie
20 témat
• Podnikání
20 témat
Hodnocení ústní zkoušky (viz příloha č.1 – Hodnotící tabulka ústní zkoušky):
Max. počet bodů 39
•
•
•
•
•

představení, tematicky zaměřené otevřené otázky
popis a porovnání obrázků, samostatný projev
odborné téma odpovídající terminologiím
interakce – dialog mezi zkoušejícím a žákem
fonetická kompetence

max. 9 bodů
max. 9 bodů
max. 9 bodů
max. 9 bodů
max. 3 body

2. Písemná práce
•
•

žáci napíší jeden souvislý text v rozsahu minimálně 200 slov
žáci si mohou vybrat jedno ze 3 témat; každé téma bude představovat jiný slohový útvar
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•
•
•

písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání
součástí zadání může být i krátký výchozí text
slohové útvary, které se mohou objevit v zadání písemné práce, jsou:
o formální dopis (odpověď na inzerát, žádost o zaměstnání, žádost o informace, stížnost)
o neformální dopis nebo e-mail (dopis kamarádovi nebo členovi rodiny)
o charakteristika (popis osoby)
o vypravování
o článek

Hodnocení písemné práce (viz příloha č. 2 – Hodnotící tabulka písemné práce):
Maximální počet bodů 24
• Zpracování zadání/obsah
• Organizace a koheze textu
• Syntaktická a kompoziční výstavba textu
• Mluvnické prostředky

max. 6 bodů
max. 6 bodů
max. 6 bodů
max. 6 bodů

K hodnocení budou použity hodnotící tabulky z předchozích let vytvořené Cermatem.
Hodnocení zkoušek pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky:
•
•

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních
žáků.
Žákovy speciální vzdělávací potřeby jsou pak zohledněny u písemné práce i ústní zkoušky
v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

3. Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka
Hranice úspěšnosti: 44 %
Pro zkoušku z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní
zkoušky 60 % z celkového hodnocení.
Celková známka:
100 % výborný
87 % chvalitebný
73 % dobrý
58 % dostatečný
43 % nedostatečný

4. Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č.
177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím
jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru
vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR.
Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku
navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Zkoušku lze
nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky.
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Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března 2021 (jarní
zkušební období) a do 30. června 2021 (podzimní zkušební období). Součástí žádosti je vždy doklad
nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky (úroveň
B1 nebo vyšší).
podepsal
Mgr. Jana Digitálně
Mgr. Jana Hofmanová
2021.10.15
Hofmanová Datum:
12:23:24 +02'00'

Ve Zlíně dne 15.10.2021

Mgr. Jana Hofmanová
ředitelka školy
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Příloha č. 1. – Hodnotící tabulka ústní zkoušky
Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena podle tří dílčích oblastí hodnocení. Fonetická
kompetence je aplikována na celou ústní zkoušku:
I. Zadání / Obsah a projev 0 – 3
II. Lexikální kompetence 0 – 3
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 0 – 3
IV. Fonetická kompetence 0 – 3
Řízený rozhovor s využitím pracovního listu se hodnotí podle této tabulky:
Část
1. Představení, tematicky zaměřené
otevřené otázky
2. Popis obrázků, porovnání obrázků,
samostatný ústní projev k danému
tématu
3. Odborné téma odpovídající
terminologiím
4. Interakce – dialog mezi zkoušejícím a
žákem reagující na danou situaci a téma
1. – 4.

Dílčí oblast
I. Zadání/obsah a projev
II. Lexikální kompetence
III. Gramatická kompetence
I. Zadání/obsah a projev
II. Lexikální kompetence
III. Gramatická kompetence
I. Zadání/obsah a projev
II. Lexikální kompetence
III. Gramatická kompetence
I. Zadání/obsah a projev
II. Lexikální kompetence
III. Gramatická kompetence
Fonetická kompetence

Body
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Vnitřní podmínky hodnocení:
•

•

•

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií (I. – III.), čtvrté kritérium (IV.)
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:
o 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

Maximální počet získaných bodů je 39, hranice úspěšnosti je 44 %, tj. 17 bodů.

4

Příloha č. 2. – Hodnotící tabulka písemné práce
Kritérium
1. Zpracování zadání /
obsah písemné práce
2. Organizace a koheze
textu
3. Syntaktická a kompoziční
výstavba textu
4. Mluvnické prostředky

Dílčí část
1A: zadání
1B: rozsah, obsah textu
2A: organizace textu
2B: koheze textu a prostředky textové návaznosti
3A: přesnost použité slovní zásoby
3B: rozsah použité slovní zásoby
4A: přesnost použitých mluvnických prostředků
4B: rozsah použitých mluvnických prostředků

Body
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Maximální počet získaných bodů je 24, hranice úspěšnosti je 44 %, tj. 11 bodů.
Vnitřní podmínky hodnocení:
•
•

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo 1B hodnocena počtem bodů „0“, se
písemná práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů je roven „0“.
Dílčí kritérium 1A a 1B je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě:
o nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k
zadanému tématu / komunikační situaci;
o nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup;
o 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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