
PROFILOVÁ MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Z CIZÍHO JAZYKA  

 

 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

časová dotace 20 minut příprava, 15 minut zkouška 

povolené pomůcky 

pracovní list, psací potřeby, slovník 

(pro žáky s PUP – viz doporučení 

z poradenského zařízení platné pro 

dané maturitní období) 

struktura zkoušky 
4 části (odpověď na krátké otázky, 

popis obrázku, monolog na dané 

téma a řízený dialog se zkoušejícím)  

volba zadání 
vylosování 1 pracovního listu z 20 

(dané téma se nesmí vylosovat 2x za 

jeden den) 

hodnocení 

dva vyučující předmětu cizí jazyk, 

způsob hodnocení dle stanovených 

kritérií, zápis hodnocení do předem 

připraveného záznamu 

hranice úspěšnosti 
44 %, tj. minimálně 17 bodů z 

maximálních 39 bodů 

 

  



KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 

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

následujících kritérií: 

1. Zadání/obsah a projev (sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající 

míře) 

2. Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a její správné použití) 

3. Gramatická kompetence (rozsah mluvnických prostředků a jejich správné použití) 

4. Fonologická kompetence (plynulost projevu a správná výslovnost) 

 

 Zkoušející hodnotí společně dílčí kritéria I. – III. na bodové škále 0-1-2-3 v každé ze 4 částí 

pracovního listu. Fonologická kompetence se hodnotí za celou zkoušku.  

 Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 39 (9+9+9+9+3). 

 

 

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínka hodnocení: 

 Žák musí být v dané části pracovního listu hodnocen alespoň 1 bodem za první kritérium, 

jinak bude daná část celkově hodnocena 0 body. 

ZPŮSOB STANOVENÍ VÝSLEDNÉHO HODNOCENÍ ÚSTNÍ 

MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

Hodnocení dle dosažených bodů: 

 

100% - 88% - 39 bodů – 34 bodů – stupeň prospěchu: výborný 

87% - 74% - 33 bodů – 29 bodů – stupeň prospěchu: chvalitebný 

73% - 59% - 28 bodů – 23 bodů – stupeň prospěchu: dobrý 

58% - 44% - 22 bodů – 17 bodů – stupeň prospěchu: dostatečný 

43% - a méně – 16 bodů – 0 bodů – stupeň prospěchu: nedostatečný 

 

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

 



 



 


