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STRUKTURA A KRITÉRIA PÍSEMNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ 

ČÁSTI MZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
školní rok 2021/22 

 

Písemná práce z  anglického jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu 

úlohu, která je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno 

téma/jednu komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov. V  první části písemné práce 

lze získat nejvýše 24 bodů, ve druhé části nejvýše 12 bodů. V písemné práci tedy může žák 

dosáhnout maximálně 36 bodů.  

 

Část PP 1. část 2. část Celkem v PP 

Váha části 24 bodů 12 bodů 36 bodů 

Požadovaná délka textu 130–160 slov 70–90 slov 200–250 slov 

 

 

Pro školní rok 2021/2022 je mezní hranice úspěšnosti pro písemnou práci stanovena na 

44% z maximálního skóre, tedy 44% z 36 bodů. Aby žák v písemné práci uspěl, musel 

získat nejméně 16 bodů. Získané body za obě části se sčítají. V praxi to znamená, že žák, 

který získal např. 10 bodů za 1. část písemné práce a 6 bodů za 2. část písemné práce, 

celkově v písemné práci uspěl. Pokud žák napsal jen 1. část písemné práce a získal za ni 

nejméně 16 bodů, uspěl v celé písemné práci, přestože získal 0 bodů za 2. část písemné 

práce. 

 

 

Známka Body Procenta 

1 36 - 32 100% - 88% 

2 31 - 27 87%   - 74% 

3 26 - 21 73%   - 59% 

4 20 - 16 58%   - 44% 

5 15 - 0 43%   - 0% 

 

 

Na písemnou práci z  anglického jazyka je ve školním roce 2021/22 vyhrazeno 60 minut. 

Součástí těchto 60 minut je i čas na přečtení a promyšlení zadání a zápis odpovědí do 

záznamového archu. Žák by se měl v dostatečném časovém předstihu před konáním 

maturitní zkoušky seznámit se strukturou zadání písemné práce a vyzkoušet si celou 

písemnou práci ve vymezeném časovém limitu 60 minut napsat.  

 

 

 

POVOLENÉ POMŮCKY  
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V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují 

zvláštní přílohy věnované jednotlivým vybraným typům textů, např. korespondenci. 

Některé slovníky obsahují samostatnou část, ve které jsou uvedeny základní charakteristiky 

vybraných typů textů (např. jak napsat formální dopis nebo zprávu, v čem se liší psaní 

formálního a neformálního dopisu), zpracované ukázky textů, užitečné fráze k  jednotlivým 

typům textů, vhodná oslovení/zakončení u  formálních dopisů apod.  

Protože jde o  znalosti a  dovednosti, které má žák v  písemné práci prokázat, nesmí 

slovníky s uvedenými přílohami během testování používat. Stejně tak není přípustné, aby 

slovník obsahoval vepsané poznámky týkající se charakteristiky textů. Před konáním písemné 

práce kontroluje vhodnost slovníků zadavatel. Během testování není možné vzdálit se z 

místa a komunikovat se spolužáky. Pokud si tedy žák nepřinese vlastní slovník nebo 

nevyužije nabídky zapůjčit si slovník ve škole, nebude mu umožněno si od někoho v 

učebně během testování slovník půjčit. 

Není stanoven žádný seznam, který by určoval, jaké slovníky žák může nebo nemůže při 

psaní písemné práce použít. Je na žákovi, zda použije překladový či výkladový slovník, měl 

by však vždy volit slovník/typ slovníku, na který je zvyklý a v němž se umí orientovat. 

Nevhodný slovník nebo nedostatečná dovednost pracovat s ním efektivně vede zpravidla k 

časovým ztrátám během testování (vyhledání správného výrazu trvá příliš dlouho) nebo k 

výběru nevhodného výrazu.  

 

TESTOVÝ SEŠIT A ZÁZNAMOVÝ ARCH 

 

Žáci dostávají testový sešit (zadání práce) a záznamový arch. Na testový sešit si mohou dělat 

poznámky, ovšem hodnocen bude pouze text napsaný v ohraničených polích 

záznamového archu. Žáci píší modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše 

dostatečně silně a nepřerušovaně. Je nutné psát čitelně a při psaní rozlišovat velká a malá 

písmena. Nečitelný text nebude hodnocen. Požadovaný rozsah textu je vymezen počtem slov 

v instrukcích každé části. Zadání písemné práce je v českém jazyce. Může být doplněno o 

krátký stimul (např. úryvek z dopisu, inzerát, nákres), který je uveden v cizím jazyce. Ze zadání 

se žák dozví, jaký typ textu a na jaké téma či v rámci jaké komunikační situace má zpracovat, 

jak dlouhý má text být, kdo je jeho očekávaným příjemcem (čtenářem) a jakou komunikační 

funkci má text splnit. Součástí zadání jsou i dílčí požadavky (body zadání), které má žák ve 

své práci v odpovídající míře podrobnosti zpracovat. Pokud žák nechce být při hodnocení 

penalizován, je důležité, aby žádný bod zadání nevynechal. Pokyny k vyplnění 

záznamového archu jsou uvedeny na titulní straně testového sešitu a  před zahájením 

dílčí zkoušky na ně žáky upozorňuje i  zadavatel písemné práce. Nedodržení pokynů pro zápis 

písemné práce do záznamového archu může vést k tomu, že písemná práce nebude 

hodnocena. 

 

 

ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE  

 

Součástí každé části písemné práce je zadání, které specifikuje, jaké požadavky má žák v 

písemné práci splnit. Hodnotitel pak posuzuje, do jaké míry a v jaké kvalitě žák tyto požadavky 

splnil.  

Po přečtení zadání písemné práce by si žák měl být schopen odpovědět na tyto otázky:  
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❯ Jak dlouhý text mám napsat?  

❯ Jaký typ textu mám zpracovat?  

❯ Kdo je příjemcem textu?  

❯ Jaký je stupeň formálnosti textu?  

❯ Jaké formální náležitosti má text obsahovat?  

❯ Jaký je účel textu?  

❯ Jakého tématu/komunikační situace se text týká?  

❯ Jaké dílčí požadavky musím do textu zahrnout? 

 

Žáci by si před zahájením plánování písemné práce měli pozorně přečíst její zadání. 

Důsledkem ledabylého čtení zadání nebo přehlédnutí některého z požadavků/bodů zadání je 

zbytečná ztráta bodů při hodnocení písemné práce. V odůvodněném případě může být 

práce ohodnocena i 0 body, např. není-li dodrženo téma vyplývající ze zadání (není 

akceptována komunikační situace vymezená zadáním) a/nebo není-li dodržena požadovaná 

charakteristika textu a/nebo je-li text výrazně kratší, než požadovalo zadání.  

 

 

ROZSAH TEXTU A POČÍTÁNÍ SLOV  

 

Rozsah textu je dán intervalem počtu slov v zadání písemné práce. V případě 1. části písemné 

práce má žák napsat text v rozsahu 130–160 slov, ve 2. části písemné práce text v rozsahu 

70–90 slov. Žák by si měl v průběhu přípravy na maturitní zkoušku procvičovat psaní 1. a 2. 

části písemné práce v požadovaném rozsahu a seznámit se se zásadami počítání slov v 

anglickém jazyce.  

Jako jedno slovo se počítají:  

❯  předložky  

❯  spojky  

❯  zájmena  

❯  citoslovce (např. bow-wow, Ouch!)  

❯  členy  

❯  zkratky (např. ASAP = as soon as possible)  

❯  víceslovná vlastní jména a  názvy (např. Jack Smith, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) včetně českých názvů, které nemají anglický ekvivalent (např. Žďár nad 

Sázavou)  

❯  řadové číslovky (např. 1st , 5th)  

❯  rozepsané datum (např. 21st October 2009)  

❯  adresy (např. pepa@seznam.cz; 10 Downing Street, London, SW1A 2AA)  

❯  složeniny spojené spojovníkem (např. check-in, dry-cleaning, mother-in-law)  

 

Jako jednotlivá slova se počítají:  

❯  stažené tvary (např. It’s = 2 slova , haven’t = 2 slova); výjimku tvoří can’t a cannot, které se 

počítají vždy jako jedno slovo (can’t = 1 slovo, cannot = 1 slovo)  

❯  frázová slovesa (např. get up = 2 slova, look for = 2 slova)  

❯  složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova (např. offi ce manager = 2 slova, distance 

learning = 2 slova)  
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Jako slova se nepočítají:  

❯  číslovky psané číslicemi (např. 1982; 29)  

❯  opakovaná vlastní jména (např. Jack Smith is my friend. Jack Smith comes from London. = 

celkem 7 slov) 

 

Specifické případy:  

Je-li téma zadání převzato doslovně jako nadpis, slova jsou zahrnuta do celkového počtu slov.  

 

 

SLOHOVÉ ÚTVARY  

 

Požadované dovednosti jsou v rámci 1. a 2. části písemné práce ověřovány na běžných 

slohových útvarech. V  každé části žák zpracovává na základě zadání jiný typ textu. V 1. a 2. 

části písemné práce se mohou objevit následující formy písemného projevu (slohové útvary): 

 

1. část písemné práce 2. část písemné práce 

Email, dopis 
Charakteristika 
Vypravování 
Článek 
Popis 

Email, dopis 
Popis 
Zpráva 
Oznámení 
Instrukce, návod 

 

Text splňuje požadovanou charakteristiku, pokud jsou dodrženy formální náležitosti daného 

slohového útvaru (např. nadpis, oslovení, zakončení, organizace textu), je-li napsán v 

odpovídajícím stylu (např. formální/neformální) a jeho celkové vyznění odráží vztah k příjemci 

(např. kamarád, učitel), který je určen v zadání. Pro hodnocení práce je také zcela zásadní 

dodržení tématu a komunikačního cíle, jež mají stejnou důležitost jako dodržení typu textu. 

Nesplnění požadovaného typu textu nebo tématu/komunikačního cíle je posuzováno jako 

nedodržení charakteristiky textu a práce se dále nehodnotí.  

V každém typu textu převažuje jiný slohový postup (např. popisný, výkladový, vyprávěcí, 

informační) a je plněna jiná komunikační funkce určená zadáním (např. informovat, vysvětlit). 

Tak např. v  dopise se mohou objevit téměř všechny slohové postupy i komunikační funkce, v 

krátké novinové zprávě pak slohový postup informační a převažující komunikační funkcí zde 

bude někoho informovat. Pokud žák zahrne do textu i jiný slohový postup, než danému typu 

textu přísluší, zvažuje hodnotitel, zda v textu převažuje ten slohový postup, který je po žákovi 

požadován. 

 

Vztah pisatele ke čtenáři/adresátovi a účel písemné komunikace určují styl textu (styl formální, 

neformální, neutrální/semiformální). Styl žádosti, která je adresována například studijnímu 

oddělení, bude formální; styl přátelského dopisu, který píše kamarád kamarádovi z prázdnin, 

bude naopak neformální a osobní. Styl textu nezahrnuje pouze hledisko použitého jazyka v  

závislosti na vztahu k  adresátovi, ale promítá se do něj například i celkové vyznění sdělení 

(např. přátelské, zdvořilé), použité mluvnické prostředky a prostředky textové návaznosti, 

proto je styl textu hodnocen celkově v rámci požadované charakteristiky textu. Jednota stylu 

by měla být dodržena v celém textu.  
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FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI TYPU TEXTU 

 

Jednotlivé typy textů se liší také požadovanými formálními náležitostmi.  

Například v dopise si všímáme toho, zda je v něm uvedeno oslovení a rozloučení;  

u článku sledujeme, zda má nadpis. 

 

 

Typ textu  Požadované formální náležitosti dle typu 
textu 

Email, dopis (1. i 2. část PP) Formální dopis: datum; oslovení, 
rozloučení, podpis; členění na úvod, hlavní 
část a závěr; grafické vyznačení odstavců  
Neformální dopis: oslovení, rozloučení, 
podpis; členění na úvod, hlavní část a 
závěr; grafické vyznačení odstavců 

Pozvánka (2. část PP) Oslovení, podpis 

Charakteristika (1. část PP) Nadpis; členění na úvod, hlavní část a 
závěr; grafické vyznačení odstavců 

Vypravování (1. část PP) Nadpis; členění na úvod, hlavní část a 
závěr; grafické vyznačení odstavců 

Článek (1. část PP) Nadpis; členění na úvod, hlavní část a 
závěr; grafické vyznačení odstavců 

Popis (1. část PP) Nadpis; členění na úvod, hlavní část a 
závěr; grafické vyznačení odstavců 

Popis (2. část PP) Nadpis; členění na úvod, hlavní část a 
závěr  

Zpráva, oznámení (2. část PP) Nadpis; členění na úvod, hlavní část a 
závěr 

Instrukce, návod (2. část PP) Nadpis; grafické členění z obsahového 
hlediska podle jednotlivých dílčích kroků do 
odstavců či jinak oddělených logických 
celků (např. odrážky) 



 Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení oddílu.;              
o Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 1. část PP je hodnocena 0 body.;       Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý oddíl je hodnocen 0 body. 

¹ Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem. 
² Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  
³ Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání, požadované úrovni obtížnosti a konzistenci správnosti. 
⁴  Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti. 
⁵  Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu.  

 

 
 
 
Kritéria hodnocení pro 1. část PP MZ_VOŠ a SPŠ Šumperk – 2021/2022    

 
    

  I – Zpracování zadání / Obsah PP II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky 

   A – Zadání  A – Organizace textu A – Přesnost  A – Přesnost  

3 
 Požadovaná charakteristika textu¹ je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny. 

 Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.  

 Text je vhodně členěný a organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
nebrání porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy 
použity správně.⁵  (0-5 L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (0-5 L CH) 

2 

 Požadovaná charakteristika textu¹ je většinou dodržena. 

  Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.  
 Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu (text 

je o 1 interval kratší). 

 Text je většinou souvislý s lineárním sledem 
myšlenek.  

 Text je většinou vhodně členěný a/nebo 
organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
většinou nebrání porozumění textu/části 
textu.⁴  (1-3 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou 
použity správně.⁵  (6-11 L CH) 

 Text je o 1 interval kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu/části textu.⁴  (1-3 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (6-11 L CH) 

 Text je o 1 interval kratší nebo delší. 

1 

 Požadovaná charakteristika textu¹ není ve větší míře 
dodržena.  

 Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna. 
 Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému 

rozsahu (text je o 2 intervaly kratší). 

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 
sledem myšlenek. 

 Text není ve větší míře vhodně členěný a/nebo 
organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve 
větší míře brání porozumění textu/ části 
textu.⁴  (4-5 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší 
míře použity správně.⁵  (12-17 L CH) 

 Text je o 2 intervaly kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře 
brání porozumění textu/části textu.⁴  (4-5 G CH) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity 
správně.⁵  (12-17 L CH) 

 Text je o 2 intervaly kratší nebo delší.  
 

0 

o Požadovaná charakteristika textu¹ není dodržena.  
o Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  
o Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 

3 a více intervalů kratší). 
 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 

3 a více intervalů delší). 

 Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární 
sled myšlenek. 

 Většina textu není vhodně členěná a/nebo 
organizovaná. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 
porozumění většině textu.⁴  (6+ G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině 
textu použity nesprávně.⁵  (18+ L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 
porozumění většině textu.⁴  (6+ G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity 
nesprávně.⁵  (18+ L CH) 

 B – Rozsah, obsah B – Koheze, prostředky textové návaznosti (PTN) B – Rozsah B – Rozsah 

 
3 

 Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v odpovídající 
míře podrobnosti.² 

 V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 
problému. 

 Rozsah PTN je široký.³ 

 Chyby v PTN nebrání porozumění textu.⁴  

 PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně.⁵  

 Slovní zásoba je široká.³  Rozsah mluvnických prostředků je široký.³ 

2 

 Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně a 
v odpovídající míře podrobnosti.² 

 V textu je většinou jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 
problému. 

 Text ojediněle obsahuje nadbytečné/ irelevantní informace a 
myšlenky. 

 Rozsah PTN je většinou široký. ³ 

 Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu / 
části textu. ⁴  

 PTN jsou většinou použity správně a vhodně. ⁵  

 Slovní zásoba je většinou široká.³ 
 Rozsah mluvnických prostředků je většinou 

široký.³ 

1 

 Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně a 
v odpovídající míře podrobnosti.² 

 V textu není ve větší míře jasně vysvětlena podstata 
myšlenky nebo problému.  

 Text ve větší míře obsahuje nadbytečné/ irelevantní 
informace a myšlenky. 

 Rozsah PTN je ve větší míře omezený. ³ 

 Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění 
textu/ části textu. ⁴  

 PTN nejsou ve větší míře použity správně a 
vhodně. ⁵  

 Slovní zásoba je ve větší míře omezená.³ 
 Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře 

omezený.³ 

0 
 Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a v odpovídající 

míře podrobnosti.² 

 PTN jsou omezené/ v nedostatečném rozsahu. ³ 

 Chyby v PTN brání porozumění většině textu. ⁴  

 PTN jsou ve většině textu použity nesprávně 
a/nebo nevhodně. ⁵  

 Slovní zásoba je omezená/ 
v nedostatečném rozsahu.³ 

 Rozsah mluvnických prostředků je omezený/ 
mluvnické prostředky jsou v nedostatečném 
rozsahu.³ 



1 

 

 

¹ Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem. 

² Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  

³ Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání, požadované úrovni obtížnosti a konzistenci správnosti. 

 ⁴  Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti. 

 ⁵  Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu.  

 

 

 Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení oddílu.; �  Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 1. část PP je hodnocena 0 body.; Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za 
tento deskriptor, celý oddíl je hodnocen 0 body. 

 
Kritéria hodnocení pro 2. část PP MZ_VOŠ a SPŠ Šumperk – 2021/2022    

 
    

  I – Zpracování zadání / Obsah PP II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky 

3 
 Požadovaná charakteristika textu¹ je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně 
zmíněny. 

 Text je souvislý s lineárním sledem 
myšlenek.  

 Text je vhodně členěný a organizovaný. 

 Slovní zásoba je široká.3 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
nebrání porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy 
použity správně.⁵  (0-3 L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (0-3 L CH) 

2 

 Požadovaná charakteristika textu¹ je většinou dodržena. 
Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.  

 Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu 
(text je o 1 interval kratší). 

 Text je většinou souvislý s lineárním 
sledem myšlenek.  

 Text je většinou vhodně členěný a/nebo 
organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
většinou nebrání porozumění textu/části 
textu.⁴  (1-2 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou 
použity správně.⁵  (4-6 L CH) 

 Text je o 1 interval kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu/části textu.⁴             
(1-2 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (4-6 L CH) 

1 

 Požadovaná charakteristika textu¹ není ve větší míře 
dodržena.  
Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna.  
Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému 
rozsahu (text je o 2 intervaly kratší). 

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 
sledem myšlenek. 

 Text není ve větší míře vhodně členěný 
a/nebo organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve 
větší míře brání porozumění textu/ části 
textu.⁴  (3-4 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší 
míře použity správně.⁵  (7-9 L CH) 

 Text je o 2 intervaly kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší 
míře brání porozumění textu/části textu.⁴         
(3-4 G CH) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře 
použity správně.⁵  (7-9 L CH) 
 

0 

 Požadovaná charakteristika textu¹ není dodržena.  

 Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  

 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je 
o 3 a více intervalů kratší). 

 Většina textu není souvislá a neobsahuje 
lineární sled myšlenek. 

 Většina textu není vhodně členěná a/nebo 
organizovaná. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 
porozumění většině textu.⁴  (5+ G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině 
textu použity nesprávně.⁵  (10+ L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 
porozumění většině textu.⁴  (5+ G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu 
použity nesprávně.⁵  (10+ L CH) 



2 

 Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení oddílu.;              
o Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 1. část PP je hodnocena 0 body.;       Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý oddíl je hodnocen 0 body. 

¹ Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem. 
² Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  
³ Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání, požadované úrovni obtížnosti a konzistenci správnosti. 
⁴  Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti. 
⁵  Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu.  

 
 
 
Kritéria hodnocení pro 1. část PP MZ pro žáky s PUP_VOŠ a SPŠ Šumperk – 2021/2022    

 
    

  I – Zpracování zadání / Obsah PP II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky 

   A – Zadání  A – Organizace textu A – Přesnost  A – Přesnost  

3 
 Požadovaná charakteristika textu¹ je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny. 

 Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.  

 Text je vhodně členěný a organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
nebrání porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy 
použity správně.⁵  (0-5 L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (0-5 L CH) 

2 

 Požadovaná charakteristika textu¹ je většinou dodržena. 

  Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.  
 Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu (text 

je o 1 interval kratší). 

 Text je většinou souvislý s lineárním sledem 
myšlenek.  

 Text je většinou vhodně členěný a/nebo 
organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
většinou nebrání porozumění textu/části 
textu.⁴  (1-3 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou 
použity správně.⁵  (6-11 L CH) 

 Text je o 1 interval kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu/části textu.⁴  (1-3 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (6-11 L CH) 

 Text je o 1 interval kratší nebo delší. 

1 

 Požadovaná charakteristika textu¹ není ve větší míře 
dodržena.  

 Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna. 
 Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému 

rozsahu (text je o 2 intervaly kratší). 

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 
sledem myšlenek. 

 Text není ve větší míře vhodně členěný a/nebo 
organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve 
větší míře brání porozumění textu/ části 
textu.⁴  (4-5 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší 
míře použity správně.⁵  (12-17 L CH) 

 Text je o 2 intervaly kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře 
brání porozumění textu/části textu.⁴  (4-5 G CH) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity 
správně.⁵  (12-17 L CH) 

 Text je o 2 intervaly kratší nebo delší.  
 

0 

o Požadovaná charakteristika textu¹ není dodržena.  
o Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  
o Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 

3 a více intervalů kratší). 
 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 

3 a více intervalů delší). 

 Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární 
sled myšlenek. 

 Většina textu není vhodně členěná a/nebo 
organizovaná. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 
porozumění většině textu.⁴  (6+ G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině 
textu použity nesprávně.⁵  (18+ L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 
porozumění většině textu.⁴  (6+ G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity 
nesprávně.⁵  (18+ L CH) 

 B – Rozsah, obsah B – Koheze, prostředky textové návaznosti (PTN) B – Rozsah B – Rozsah 

 
3 

 Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v odpovídající 
míře podrobnosti.² 

 V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 
problému. 

 Rozsah PTN je široký.³ 

 Chyby v PTN nebrání porozumění textu.⁴  

 PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně.⁵  

 Slovní zásoba je široká.³  Rozsah mluvnických prostředků je široký.³ 

2 

 Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně a 
v odpovídající míře podrobnosti.² 

 V textu je většinou jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 
problému. 

 Text ojediněle obsahuje nadbytečné/ irelevantní informace a 
myšlenky. 

 Rozsah PTN je většinou široký. ³ 

 Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu / 
části textu. ⁴  

 PTN jsou většinou použity správně a vhodně. ⁵  

 Slovní zásoba je většinou široká.³ 
 Rozsah mluvnických prostředků je většinou 

široký.³ 

1 

 Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně a 
v odpovídající míře podrobnosti.² 

 V textu není ve větší míře jasně vysvětlena podstata 
myšlenky nebo problému.  

 Text ve větší míře obsahuje nadbytečné/ irelevantní 
informace a myšlenky. 

 Rozsah PTN je ve větší míře omezený. ³ 

 Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění 
textu/ části textu. ⁴  

 PTN nejsou ve větší míře použity správně a 
vhodně. ⁵  

 Slovní zásoba je ve větší míře omezená.³ 
 Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře 

omezený.³ 

0 
 Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a v odpovídající 

míře podrobnosti.² 

 PTN jsou omezené/ v nedostatečném rozsahu. ³ 

 Chyby v PTN brání porozumění většině textu. ⁴  

 PTN jsou ve většině textu použity nesprávně 
a/nebo nevhodně. ⁵  

 Slovní zásoba je omezená/ 
v nedostatečném rozsahu.³ 

 Rozsah mluvnických prostředků je omezený/ 
mluvnické prostředky jsou v nedostatečném 
rozsahu.³ 



3 

 

 

¹ Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem. 

² Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  

³ Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání, požadované úrovni obtížnosti a konzistenci správnosti. 

 ⁴  Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti. 

 ⁵  Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu.  

 

 

 Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení oddílu.; �  Pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celá 1. část PP je hodnocena 0 body.; Deskriptor uvedený kurzívou: Pokud žák získá 0 bodů za 
tento deskriptor, celý oddíl je hodnocen 0 body. 

 
 

 

 
Kritéria hodnocení pro 2. část PP MZ pro žáky s PUP_VOŠ a SPŠ Šumperk – 2021/2022    

 
    

  I – Zpracování zadání / Obsah PP II – Organizace a koheze textu  III – Slovní zásoba a pravopis  IV – Mluvnické prostředky 

3 
 Požadovaná charakteristika textu¹ je dodržena.  

 Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně 
zmíněny. 

 Text je souvislý s lineárním sledem 
myšlenek.  

 Text je vhodně členěný a organizovaný. 

 Slovní zásoba je široká.3 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
nebrání porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy 
použity správně.⁵  (0-3 L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu.⁴  (0-1 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (0-3 L CH) 

2 

 Požadovaná charakteristika textu¹ je většinou dodržena. 
Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.  

 Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu 
(text je o 1 interval kratší). 

 Text je většinou souvislý s lineárním 
sledem myšlenek.  

 Text je většinou vhodně členěný a/nebo 
organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise 
většinou nebrání porozumění textu/části 
textu.⁴  (1-2 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou většinou 
použity správně.⁵  (4-6 L CH) 

 Text je o 1 interval kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu/části textu.⁴             
(1-2 G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 
správně.⁵  (4-6 L CH) 

1 

 Požadovaná charakteristika textu¹ není ve větší míře 
dodržena.  
Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna.  
Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému 
rozsahu (text je o 2 intervaly kratší). 

 Text není ve větší míře souvislý s lineárním 
sledem myšlenek. 

 Text není ve větší míře vhodně členěný 
a/nebo organizovaný. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve 
větší míře brání porozumění textu/ části 
textu.⁴  (3-4 G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší 
míře použity správně.⁵  (7-9 L CH) 

 Text je o 2 intervaly kratší nebo delší. 

 Chyby v mluvnických prostředcích ve větší 
míře brání porozumění textu/části textu.⁴         
(3-4 G CH) 

 Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře 
použity správně.⁵  (7-9 L CH) 
 

0 

 Požadovaná charakteristika textu¹ není dodržena.  

 Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.  

 Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je 
o 3 a více intervalů kratší). 

 Většina textu není souvislá a neobsahuje 
lineární sled myšlenek. 

 Většina textu není vhodně členěná a/nebo 
organizovaná. 

 Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání 
porozumění většině textu.⁴  (5+ G CH) 

 Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině 
textu použity nesprávně.⁵  (10+ L CH) 

 Chyby v mluvnických prostředcích brání 
porozumění většině textu.⁴  (5+ G CH) 

 Mluvnické prostředky jsou ve většině textu 
použity nesprávně.⁵  (10+ L CH) 



 

STRUKTURA A KRITÉRIA ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 

Z ANGLICKÉHO  JAZYKA 

školní rok 2021/22 

 

Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru a to s využitím pracovního 

listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu jednomu tématu a součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  

Je stanoveno 25 témat, která vycházejí z ŠVP a jsou platná i pro náhradní či opravnou zkoušku. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát stejné téma.  

 

Ústní zkouška má čtyři části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce. Po krátkém 

motivačním úvodu následuje první část ústní zkoušky, ve které má žák zodpovědět běžné dotazy 

vztahující se k danému tématu. Ve druhé části ústní zkoušky má žák v rámci daného tématu v 

samostatném ústním projevu popsat obrázek a poté porovnat dva obrázky včetně možných informací k 

tématu. Ve třetí části ústní zkoušky probíhá samostatný ústní projev nebo interakce na dané téma ve 

vztahu k odbornosti. Ve čtvrté části probíhá v rámci daného tématu ústní interakce - řízený rozhovor.  

 

Časový limit pro přípravu na zkoušku je 15 minut( u žáků s PUP dochází k navýšení času), samotná 

zkouška trvá 15 minut. Žák má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní 

zkoušce používat. Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovník i jiné materiály (mapy), 

které žák potřebuje k přípravě na ústní zkoušku.  

 

HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 

Ústní zkouška se hodnotí ve čtyřech oblastech a to:  

 

I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence  

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

IV. Fonologická kompetence  

 

Bodové hodnocení výše uvedených oblastí:  

I. Zadání / Obsah a projev 0-1-2-3 b.  

II. Lexikální kompetence 0-1-2-3 b.  

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 0-1-2-3 b.  

IV. Fonologická kompetence 0-1-2-3 b.  

 

První, druhá a třetí část ústní zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií. Maximální počet bodů za tyto 

tři části tvoří 36 b.  

Čtvrté kritérium (fonologie) je aplikováno na celou zkoušku a maximum je 3 b. Maximální počet 

dosažitelných bodů za ústní zkoušku je tedy 39 b.  

Ústní zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 41% procentních bodů. Hranice úspěšnosti 

v bodech činí 16 bodů. Bodové hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka (tvoří 60 % hodnocení 

výsledné známky)  

 

39 b. – 35 b. výborný  

34 b. – 29 b. chvalitebný  



1 

28 b. – 23 b. dobrý  

22 b. – 16 b. dostatečný  

15 b. – 0 b. nedostatečný  

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek  

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého 

znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání 

zkoušek profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení (viz. tabulka kritérií pro žáky s PUP). 



KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY ANJ_ VOŠ A SPŠ ŠUMPERK - MZ 2022 - dodatek k ŠVP 

 I – Zadání/ Obsah a projev II – Lexikální competence III – Gramatická competence IV – Fonologická kompetence 
3  Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v 

odpovídající míře podrobné.1 
 Sdělení je souvislé s lineárním sledem 

myšlenek/logicky uspořádané (koherentní). 
 Komunikativní strategie jsou používání 

vhodně. 
 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

 Chyby neztěžují/nebrání porozumění. 
 (Specifická) slovní zásoba je široká. 
 (Specifická) slovní zásoba je téměř vždy použita 

správně. 

 Chyby neztěžují/nebrání porozumění.1 
 Rozsah mluvnických prostředků2 je široký. 
 Mluvnické postředky2 jsou téměř vždy 

použity správně. 
 Prostředky textové návaznosti jsou použity 

správně a vhodně. 

 Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí 
vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět.4 

 Výslovnost je téměř vždy správná. 
 Intonace je přirozená a efektivní.5 

2  Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou 
účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.1 

 Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem 
myšlenek/logicky uspořádané (koherentní). 

 Komunikativní strategie jsou většinou 
používány vhodně. 

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle 
nutná. 

 Chyby ojediněle ztěžují/brání porozumění. 
 (Specifická) slovní zásoba je většinou široká. 
 (Specifická) slovní zásoba je většinou použita 

správně. 

 Chyby ojediněle ztěžují/brání porozumění.3 
 Rozsah mluvnických prostředků2 je většinou 

široký.  
 Mluvnické prostředky2 jsou většinou použity 

správně. 
 Prostředky textové návaznosti jsou většinou 

použity správně a vhodně. 

 Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou 
nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět.4 

 Výslovnost je většinou správná. 
 Intonace je většinou přirozená a efektivní.5 

1  Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není 
ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající 
míře podrobné.1 

 Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním 
sledem myšlenek/logicky uspořádané 
(koherentní). 

 Komunikativní strategie nejsou ve větší míře 
používány vhodně. 

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře 
nutná. 

 Chyby ve větší míře ztěžují/brání porozumění. 
 (Specifická) slovní zásoba je ve větší míře 

omezená. 
 (Specifická) slovní zásoba není ve větší míře 

použita správně. 

 Chyby ve větší míře ztěžují/brání 
porozumění.3 

 Rozsah mluvnických prostředků2 je ve větší 
míře omezený.  

 Mluvnické prostředy2 nejsou ve větší míře 
použity správně. 

 Prostředky textové návaznosti nejsou ve 
větší míře použity správně a vhodně. 

 Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí 
ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět.4 

 Výslovnost je ve větší míře nesprávná.  
 Intonace je v omezené míře přirozená a 

efektivní.5 

0  Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence 
zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání.1 

 Chyby ztěžují/brání porozumění sdělení. 
 (Specifická) slovní zásoba je omezená a/nebo v 

nedostatečném rozsahu. 

 Chyby ztěžují/brání porozumění sdělení.3 
 Rozsah mluvnických prostředků2 je 

omezený a/nebo mluvnické prostředky jsou 
v nedostatečném rozsahu. 

 Prostředky textové návaznosti nejsou na 
požadované úrovni. 

 Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce 
nemůže sledovat či mu porozumět.4 

 Výslovnost brání porozumění sdělení. 
 Intonace je nepřirozená.  

 Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit. 
 

1Deskriptor zahrnuje i požadavky na správnost a rozsah specifických/odborných znalostí ověřovaných ve 3. části ÚZ. 
2Deskriptor nezahrnuje hodnocení prostředků textové návaznosti, které jsou posuzovány v rámci samostatného deskriptoru. 
3Deskriptor je společný pro mluvnické prostředky i prostředky textové návaznosti. 
4Deskriptor zahrnuje posuzování samostatného ústního projevu žáka i delších úseků promluvy v rámci interakce (s ohledem na požadavky zadání). 
5Efektivní = ve smyslu použití intonačních schémat k signalizaci předávání slova a navázání na promluvu komunikačního partnera.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY ANJ_ PUP VOŠ A SPŠ ŠUMPERK - MZ 2022 - dodatek k ŠVP 

 I – Zadání/ Obsah a projev II – Lexikální competence III – Gramatická competence IV – Fonologická kompetence 
3  Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v 

odpovídající míře podrobné.1 
 Sdělení je souvislé s lineárním sledem 

myšlenek/logicky uspořádané (koherentní). 
 Komunikativní strategie jsou používání 

vhodně. 
 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

 Chyby neztěžují/nebrání porozumění. 
 (Specifická) slovní zásoba je široká. 
 (Specifická) slovní zásoba je téměř vždy použita 

správně. 

 Chyby neztěžují/nebrání porozumění.1 
 Rozsah mluvnických prostředků2 je široký. 
 Mluvnické postředky2 jsou téměř vždy 

použity správně. 
 Prostředky textové návaznosti jsou použity 

správně a vhodně. 

 Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí 
vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět.4 

 Výslovnost je téměř vždy správná. 
 Intonace je přirozená a efektivní.5 
 Projev je srozumitelný. 

2  Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou 
účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.1 

 Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem 
myšlenek/logicky uspořádané (koherentní). 

 Komunikativní strategie jsou většinou 
používány vhodně. 

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle 
nutná. 

 Chyby ojediněle ztěžují/brání porozumění. 
 (Specifická) slovní zásoba je většinou široká. 
 (Specifická) slovní zásoba je většinou použita 

správně. 

 Chyby ojediněle ztěžují/brání porozumění.3 
 Rozsah mluvnických prostředků2 je většinou 

široký.  
 Mluvnické prostředky2 jsou většinou použity 

správně. 
 Prostředky textové návaznosti jsou většinou 

použity správně a vhodně. 

 Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou 
nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět.4 

 Výslovnost je většinou správná. 
 Intonace je většinou přirozená a efektivní.5 
 Projev je většinou srozumitelný. 

1  Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není 
ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající 
míře podrobné.1 

 Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním 
sledem myšlenek/logicky uspořádané 
(koherentní). 

 Komunikativní strategie nejsou ve větší míře 
používány vhodně. 

 Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře 
nutná. 

 Chyby ve větší míře ztěžují/brání porozumění. 
 (Specifická) slovní zásoba je ve větší míře 

omezená. 
 (Specifická) slovní zásoba není ve větší míře 

použita správně. 

 Chyby ve větší míře ztěžují/brání 
porozumění.3 

 Rozsah mluvnických prostředků2 je ve větší 
míře omezený.  

 Mluvnické prostředy2 nejsou ve větší míře 
použity správně. 

 Prostředky textové návaznosti nejsou ve 
větší míře použity správně a vhodně. 

 Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí 
ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět.4 

 Výslovnost je ve větší míře nesprávná.  
 Intonace je v omezené míře přirozená a 

efektivní.5 
 Projev je ve větší míře nesrozumitelný. 

0  Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence 
zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání.1 

 Chyby ztěžují/brání porozumění sdělení. 
 (Specifická) slovní zásoba je omezená a/nebo v 

nedostatečném rozsahu. 

 Chyby ztěžují/brání porozumění sdělení.3 
 Rozsah mluvnických prostředků2 je 

omezený a/nebo mluvnické prostředky jsou 
v nedostatečném rozsahu. 

 Prostředky textové návaznosti nejsou na 
požadované úrovni. 

 Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce 
nemůže sledovat či mu porozumět.4 

 Výslovnost brání porozumění sdělení. 
 Intonace je nepřirozená.  
 Projev je natolik nesrozumitelný, že jej 

příjemce nemůže sledovat či mu porozumět. 

 Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit. 
 

1Deskriptor zahrnuje i požadavky na správnost a rozsah specifických/odborných znalostí ověřovaných ve 3. části ÚZ. 
2Deskriptor nezahrnuje hodnocení prostředků textové návaznosti, které jsou posuzovány v rámci samostatného deskriptoru. 
3Deskriptor je společný pro mluvnické prostředky i prostředky textové návaznosti. 
4Deskriptor zahrnuje posuzování samostatného ústního projevu žáka i delších úseků promluvy v rámci interakce (s ohledem na požadavky zadání). 
5Efektivní = ve smyslu použití intonačních schémat k signalizaci předávání slova a navázání na promluvu komunikačního partnera.  

‼ Čtvrtý descriptor, označný ve sloupci IV modře, je descriptor doplňující, je zde oproti kritériím hodnocení žáků intaktní populace navíc. Je použit v případě, kdy má žák obtíže zasahující první 3 uvedené deskriptory. 



 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE PROFILOVÉ MZ  

Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

školní rok 2021/22 

 

 

Tato část profilové maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a literatura se koná formou písemné práce 

(PP). Žák si vybírá jedno ze čtyř témat zadání, jež specifikuje téma, komunikační situaci a slohový útvar. 

Během písemné zkoušky žák může používat Pravidla českého pravopisu, další dokumenty dle doporučení 

PPP aj. Žák zapisuje text písemné práce do formuláře, který vyhotoví škola. Minimální rozsah práce: 250 

slov.  

Zadávání zkoušky – zadávají zadavatelé školy (vyloučení přítomnosti vyučujících CJL).  Doba 

vypracování: 110 minut. 

Předmětem hodnocení bude šest kritérií: 1A dodržení rozsahu, tématu, 1B komunikační situace a 

slohového útvaru, 2A jeho pravopisná a tvaroslovná správnost, 2B vhodně zvolená slovní zásoba, 3A 

syntaktická výstavba a 3B členění textu, způsob argumentace (celková koheze a koherence textu). 

Hodnocení probíhá v této bodové škále: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

Práce bude hodnocena podle školního bodového hodnocení. 

Počet bodů   Známka: 

30 až 27   výborně 

26 až 22   chvalitebně 

21 až 17   dobře 

16 až 12   dostatečně 

11 až 0   nedostatečně 

V případě, že hodnotitel bude u konkrétní PP navrhovat známku nedostatečně, musí hodnocení 

konzultovat s kolegy v rámci předmětové komise. V případě shody hodnotitelů na hodnocení v intervalu 0 

až 11 bodů bude hodnotitelem vyhotoven Protokol o hodnocení PP, který bude obsahovat 

standardizované výroky odpovídající příslušné bodové hodnotě ve všech kritériích. 

Hodnocení PP žáků s PUP bude probíhat v souladu s doporučeními obsaženými v protokolech ŠPZ. 

S hodnocením písemné práce bude žák seznámen před začátkem termínu ústních maturitních zkoušek. 

Známka z písemné práce tvoří 40 % hodnoty celkové známky za předmět. 



 



 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ MZ  

Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

školní rok 2021/22 

 

Na základě školou zveřejněného dokumentu Školní seznam literárních titulů (celkem 80 titulů) dne 

30.9.2021, žák odevzdá do 31.3.2022 (pro jarní zkušební období, případně do 30.6.2022 pro podzimní 

zkušební období 2022) řediteli školy prostřednictvím vyučujícího českého jazyka dokument Žákovský 

seznam 20 titulů, které si vybere ze Školního seznamu četby a které budou představovat témata jeho ústní 

zkoušky. Žákovský seznam se vytváří podle kritérií stanovených školou. 

Členové maturitní komise předmětu český jazyk a literatura, zkoušející a přísedící (hodnotitelé), mají 

k dispozici dva soubory pracovních listů (neveřejné dokumenty), které odpovídají Školnímu seznamu 

literárních titulů a které se předkládají žákům k přípravě a zkoušení. 

Při ústní zkoušce si žák jeden z titulů svého seznamu vylosuje, dostane odpovídající pracovní list 

s ukázkou/výňatkem z díla (umělecký text) a s tematicky související ukázkou/výňatkem neuměleckého 

textu k přípravě. K dispozici během přípravy i během zkoušky bude mít její osnovu (obecnou strukturu 

ústní zkoušky, viz příloha číslo 1). Pokud žák neodevzdá ve stanoveném termínu žákovský seznam, bude 

losovat ze Školního seznamu literárních titulů. 

Doba přípravy: 20 minut, doba zkoušení: 15 minut (10 minut analýza uměleckého textu, 5 minut analýza 

neuměleckého textu). 

Během ústního zkoušení žák provede analýzu uměleckého textu (obsahuje 3 části), v jejímž rámci žák 

prokáže také znalost literárněhistorického kontextu (charakteristika období/příslušného směru/skupiny; 

znalost ostatních děl vylosovaného autora díla; jména dalších autorů daného období a přehled jejich 

nejvýznamnějších děl) a analýzu neuměleckého textu (obsahuje 2 části). 

Ústní zkouška bude klasifikována podle školního bodového hodnocení. Hodnocení probíhá v této bodové 

škále: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 (viz příloha číslo 2). 

Hodnocení analýzy uměleckého textu se skládá ze tří samostatně hodnocených částí plus hodnocení 

literárněhistorického kontextu. Hodnocení analýzy neuměleckého textu se skládá ze dvou samostatně 

hodnocených částí plus hodnocení kultury žákova projevu. Dosažené bodové hodnocení jednotlivých částí 

se sčítá. Klasifikace probíhá podle počtu dosažených bodů dle těchto parametrů: 

Počet bodů   Známka: 

28 až 25   výborně 

24 až 21   chvalitebně 

20 až 17   dobře 

16 až 13   dostatečně 

12 až 0   nedostatečně 

Známka z ústní zkoušky tvoří 60 % hodnoty celkové známky za předmět. 

Hodnocení ÚZ žáků s PUP bude probíhat v souladu s doporučeními obsaženými v protokolech ŠPZ. 

Poznámka: v případě, že mezi hodnotiteli (zkoušejícím a přísedícím) ústní části nedojde ke shodě 

hodnocení, rozhodují o počtu bodů a klasifikaci žáka hlasováním členové maturitní komise. 



 



KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PROFILOVÉ MZ Z PŘEDMĚTU  

STAVBA A PROVOZ STROJŮ 
školní rok 2021/22  

 

• žák je zkoušen písemně, formou testu obsahující 50 uzavřených a 10 otevřených otázek, přičemž 
uzavřené otázky vypracuje v on-line tesu na PC, otevřené budou zadány rovněž na PC, ale 
vypracovány písemně do záznamového archu. 

• žák je hodnocen a klasifikován jedním z pěti stupňů 
 

Kritéria hodnocení: 

 

 Žák je zkoušen ze znalostí maturitního okruhu konkretizovaného minimálně deseti otázkami. 

Kritéria hodnocení jsou pro jednotlivé okruhy specifikovány podle následujících pravidel: 

 
1. úroveň znalostí – strojní součásti a spoje 

(spojovací součásti, pojišťování rozebíratelných spojů, součásti k přenosu sil a momentů,  

potrubí a jeho příslušenství, spoje a utěsňování strojních součástí) 

 
2. úroveň znalostí – prvky a agregáty strojů a zařízení 

(brzdy, spojky, mechanické převody a jejich součásti, kinematické mechanismy) 

 
3. úroveň znalostí – stroje a zařízení 

(energetické stroje a zařízení, hnací stroje, pracovní stroje a zařízení, dopravní stroje a zařízení) 

 
Podmínky pro jednotlivé stupně hodnocení: 

 

Stupeň hodnocení: Úroveň zvládnutí látky a 
kritérií hodnocení v %: 

Počet dosažených 
bodů: 

výborný 100 - 84 100 - 84 

chvalitebný 83 - 68 83 - 68 

dobrý 67 - 51 67 - 51 

dostatečný 50 - 33 50 - 33 

nedostatečný 32 - 0 32 - 0 

 

 

 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PROFILOVÉ MZ Z PŘEDMĚTU  

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
školní rok 2021/22  

 

• žák je zkoušen písemně, formou testu obsahující 50 uzavřených a 10 otevřených otázek, přičemž 
uzavřené otázky vypracuje v on-line tesu na PC, otevřené budou zadány rovněž na PC, ale 
vypracovány písemně do záznamového archu. 

• žák je hodnocen a klasifikován jedním z pěti stupňů 

 

 



1 

 

 

Kritéria hodnocení: 

 

 Žák je zkoušen ze znalostí maturitního okruhu konkretizovaného minimálně třemi otázkami. Kritéria 

hodnocení jsou pro jednotlivé okruhy specifikovány podle následujících pravidel: 

 

• úroveň znalostí rozdělení, označování a použití materiálů 
• úroveň znalostí vnitřní stavby kovů a slitin 
• úroveň znalostí technických materiálů, jejich výroby a tepelného zpracování  
• úroveň znalostí o vlastnostech, charakteru a technologických postupech při zpracování jednotlivých 

materiálů s ohledem na uplatnění těchto materiálů v průmyslu 
• úroveň znalostí technologických postupů zpracování kovových materiálů jako je tváření, slévání, 

svařování, obrábění 
• úroveň znalostí technologických postupů zpracování kovových materiálů jako je tváření, slévání, 

obrábění 
• úroveň znalostí z navrhování nástrojů, nářadí a přípravků 
• úroveň znalostí moderních technologických postupů povrchových úprav materiálů 
 

Podmínky pro jednotlivé stupně hodnocení: 

 

 

Stupeň hodnocení: Úroveň zvládnutí látky a 

kritérií hodnocení v %: 

Počet dosažených 

bodů: 

výborný 100 - 84 100 - 84 

chvalitebný 83 - 68 83 - 68 

dobrý 67 - 51 67 - 51 

dostatečný 50 - 33 50 - 33 

nedostatečný 32 - 0 32 - 0 

 

 

 

 

Schválil: Mgr. Ondřej Šanovec, ředitel školy 


