
PROFILOVÁ MATURITNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 

Z CIZÍHO JAZYKA  

 

 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

časová dotace 60 minut (výběr zadání, zpracování)   

povolené pomůcky 
Zadání, slovník (pro žáky s PUP – viz 

doporučení z poradenského zařízení 

platné pro dané maturitní období) 

struktura zkoušky 
2 část – zpracování textu písemné 

práce dle zadání   

volba zadání 
Není. Žák dostane 1 zadání pro tzv. 

dlouhý text a 1 pro tzv. krátký text 

rozsah 

a. První část má rozsah 130 - 

150 slov,  

b. Druhá část má rozsah 70 – 80 

slov. 

hodnocení 

vyučující předmětu cizí jazyk, 

způsob hodnocení dle stanovených 

kritérií, v případě sporných prací je 

práce hodnocena dalším 

hodnotitelem (opět vyučujícím 

daného jazyka), zápis hodnocení do 

předem připraveného záznamu 

hranice úspěšnosti 
44%, tj. minimálně 16 bodů z 

maximálních 36 bodů 

 

 

1. Písemná práce má minimální rozsah 200 slov a včetně zadání nesmí trvat déle než 60 minut (pro 
intaktní žáky).  

2. Náročnost písemného projevu přibližně odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky.  

3. Pro celou školu / obor bude 1 zadání (1x dlouhá a 1x krátká práce), které obsahuje 
a. název zadání,  
b. způsob zpracování zadání,  
c. a popřípadě výchozí text k zadání, 
d. součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. 



4.  Zadání se skládá ze dvou částí.  
a. První část má rozsah 130 - 150 slov,  
b. Druhá část má rozsah 70 – 80 slov.  

5. Písemnou práci konají žáci školy / oboru ve stejný den a čas. 

UKÁZKA ZADÁNÍ 

 

  

 

 

 



KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 
Dílčí zkouška konaná formou písemnou ze zkušebního předmětu cizí jazyk je hodnocena podle čtyř 

následujících kritérií: 

1. Zadání/obsah  (text odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře) 

2. Organizace a koheze textu (text je vhodně členění, organizovaný a sousledný) 

3. Slovní zásoba a pravopis (text obsahuje správně použitou slovní zásobu a pravopis) 

4. Mluvnické prostředky (správnost, rozsah a přesnost mluvnických prostředků) 

 

 Dílčí kritéria I. – IV. jsou hodnocena na bodové škále 0-1-2-3. Žák bude vypracovávat dva texty. 

V případě dlouhého textu obsahuje každé kritérium 2 sub kritéria.  

 Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 36 (24 dlouhý text + 12 krátký text). 

 

Pro hodnocení písemné zkoušky platí následující vnitřní podmínka hodnocení: 

 Daný text nesmí obsahovat následující nedostatky, jinak bude celkově hodnocen 0 body: 

1. Požadovaná charakteristika textu není dodržena.  

2. Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  

3. Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu 

ZPŮSOB STANOVENÍ VÝSLEDNÉHO HODNOCENÍ ÚSTNÍ MATURITNÍ 

ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 

Hodnocení dle dosažených bodů: 

 

100% - 88% - 36 bodů – 32 bodů – stupeň prospěchu: výborný 

87% - 74% - 31 bodů – 27 bodů – stupeň prospěchu: chvalitebný 

73% - 59% - 26 bodů – 21 bodů – stupeň prospěchu: dobrý 

58% - 44% - 20 bodů – 16 bodů – stupeň prospěchu: dostatečný 

43% - a méně – 15 bodů – 0 bodů – stupeň prospěchu: nedostatečný. 

 

Vypracoval: Ing. Jan Mísař, Ph.D., vedoucí PK CiJ 

 



 



 



 


