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KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY 

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  
 

Obory vzdělání 

79-41-K/81 Gymnázium 

79-41-K/41 Gymnázium 

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, stanovil 

podle § 79  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vykonání profilové části maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou  písemné práce a ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí. 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 

pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 232/2020 Sb. 
  

Každá zkouška profilové části je hodnocená zvlášť. 
   

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 
  

 1 – výborný, 

 2 – chvalitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatečný, 

 5 – nedostatečný.  

 

 

 

Kritéria hodnocení písemné práce profilové části maturitní zkoušky  

z jazyka českého a literatury 
 

V písemné práci se ověřují produktivní dovednosti, je třeba dodržet slohový útvar, téma, obsah  

a rozsah práce, logickou stavbu textu, propojení jednotlivých částí, správnost a šíři použitých 

lexikálních a gramatických prostředků. Cílem písemné práce je také ověřit, zda žák dokáže napsat 

souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu  

s jazykovými normami a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky.  

Žák si vybere jedno téma z pěti zadaných. Rukopisná písemná práce musí obsahovat minimálně 300 

slov a trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Žák má možnost použít Pravidla českého 

pravopisu. 

 

Písemná práce je hodnocena podle 6 kritérií: 

 

1 A Korespondence: text – zadání, obsah, téma, počet slov Pokud žák bude mít méně než 250 

 slov, práce je hodnocena známkou nedostatečný. Pokud bude mít práce rozsah 250 – 300 slov,  

       bude hodnocena maximálně 3 body. Za jedno slovo se považují i předložky a  spojky. 
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1 B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) 

 

2 A Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu: pravopis a tvarosloví 

2 B Lexikum: adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému stylu/textu – stylová 

 zabarvenost slov, přiměřenost pojmenování dané skutečnosti – přesnost označení, věcná stránka 

 označení, význam.                                                                                                                             

3 A Kompoziční výstavba textu - Koheze (formální prostředky textové návaznosti) syntax  

       (výstavba věty a souvětí, interpunkce), konexe (např. vazby mezi větami) odkazování v textu,  

       prostředky textové návaznosti.                                                                                                         

3 B Výsledná koherence textu (výsledná soudržnost textu, věcná souvislost textu) vnitřní -  

       strukturování na odstavce, vnější – úvod, stať a závěr, způsob argumentace, souvislost nebo     

  nesouvislost uváděných informací 

Pokud žák obdrží v kritériu 1 A nebo 1. B 0 bodů, je celá písemná práce hodnocena 0 body. 

Každé kritérium je hodnoceno 0 - 5 body. Celkový počet je 30 bodů. 

Body Klasifikační 

stupnice 

30 - 27 1 – výborný 

26 - 22 2 – chvalitebný 

21 - 18 3 – dobrý 

17 - 12 4 – dostatečný 

11 - 0 5 – nedostatečný 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané 

zkoušky Pokud žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tu část zkoušky, 

kterou nevykonal úspěšně. 

 

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 společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití 

kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis 

řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením PPP. 

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání 

písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce může použít 

překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

 

Kritéria hodnocení písemné práce profilové části maturitní zkoušky z cizích jazyků 
 

Vycházíme z kompetencí stanovených ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky 

(SERR) – pro AJ je to úroveň B2, pro ostatní cizí jazyky B1. Hodnotí se splnění zadání (obsah  

a projev), kompetence lexikální a gramatická, včetně prostředků textové návaznosti.  

Žák si vybere jedno téma ze dvou zadaných. Zadání obsahuje název, způsob zpracování zadání, 

případně výchozí text.  Rukopisná písemná práce musí obsahovat minimálně 200 slov a trvá 120 

minut včetně času na volbu zadání.   

Pro úroveň B1: žák umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo ho osobně 

zajímají, umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.  
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Pro úroveň B2: žák dokáže napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících 

s jeho zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý 

názor. V dopise dokáže zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.  

Povoleny jsou překladové slovníky. 

 

Písemná práce je hodnocena podle 8 kritérií: 

 

Každé kritérium je hodnoceno 0 - 3 body. Celkový počet je 24 bodů. 

Pokud žák nesplní podmínku minimálně 200 slov, je celá písemná práce hodnocena 0 body. 

Body Klasifikační 

stupnice 

24 - 21 1 – výborný 

20 - 18 2 – chvalitebný 

17 - 14 3 – dobrý 

13 - 11 4 – dostatečný 

10 - 0 5 – nedostatečný 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané 

zkoušky Pokud žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tu část zkoušky, 

kterou nevykonal úspěšně. 

 

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 společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití 

kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis 

řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením PPP. 

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání 

písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce může použít 

překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

 

 

 

 

                Mgr. Vladimír Schreier 

                          ředitel školy 
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 Bodová škála hodnocení písemných prací – jazyk český a literatura 

 

 0 1 2 3 4 5 
1A Text se nevztahuje 

k zadanému tématu. 
Text se od zadaného tématu 
podstatně odklání a/nebo je 
téma zpracováno povrchně. 

Text se od zadaného tématu v 
některých pasážích odklání 
a/nebo jsou některé textové 
pasáže povrchní. 

Text v zásadě odpovídá 
zadanému tématu a zároveň je 
téma zpracováno v zásadě 
funkčně. 

Text odpovídá zadanému tématu a 
zároveň je téma zpracováno 
funkčně. 

Text plně odpovídá zadanému 
tématu a zároveň je téma 
zpracováno plně funkčně. 

1B Text prokazatelně nevykazuje 
charakteristiky zadaného 
útvaru a reaguje na jiné 
vymezení komunikační situace. 

Text vykazuje značné nedostatky 
vzhledem k zadané komunikační 
situaci a zadanému útvaru. 

Text vykazuje nedostatky 
vzhledem k zadané komunikační 
situaci a zadanému útvaru. 

Text v zásadě odpovídá zadané 
komunikační situaci a zadanému 
útvaru. 

Text odpovídá zadané komunikační 
situaci a zadanému útvaru. 

Text plně odpovídá zadané 
komunikační situaci a zadanému 
útvaru. 

2A Pravopisné a tvaroslovné chyby se 
vyskytují ve vysoké míře (10 a více 
chyb). 

Chyby mají zásadní vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Pravopisné a tvaroslovné chyby se 
vyskytují ve větší míře (8-9 chyb). 
Chyby mají vliv na čtenářský 
komfort adresáta. 

Pravopisné a tvaroslovné chyby se 
vyskytují často (6-7 chyb). 

Některé chyby mají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Pravopisné a tvaroslovné chyby se 
objevují místy (4-5 chyb). 

Chyby v zásadě nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Pravopisné a tvaroslovné chyby se 
objevují jen ojediněle (2-3 chyby). 

Chyby nemají vliv na čtenářský 
komfort adresáta. 

Pravopisné a tvaroslovné chyby se 
téměř nevyskytují (0-1 chyba). 

Případné chyby nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

2B Slovní zásoba je nemotivovaně 
chudá až primitivní. 

V textu se vyskytují ve vysoké 
míře výrazy, které jsou nevhodně 
volené vzhledem k označované 
skutečnosti. 

Volba slov a slovních spojení 
zásadně narušuje porozumění 
textu. 

Slovní zásoba je nemotivovaně 
chudá. 

V textu se ve větší míře vyskytují 
výrazy, které jsou nevhodně 
volené vzhledem k označované 
skutečnosti. 

Volba slov a slovních spojení 
narušuje porozumění textu. 

Slovní zásoba je spíše chudá. 

V textu se často vyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně volené vzhledem 
k označované skutečnosti. 

Volba slov a slovních spojení 
občas narušuje porozumění 
textu. 

Slovní zásoba je vzhledem ke 
zvolenému zadání postačující, ale 
nikoli potřebně pestrá a bohatá. 

V textu se místy vyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně volené 
vzhledem k označované 
skutečnosti. 

Volba slov a slovních spojení v zásadě 
nenarušuje porozumění textu. 

Slovní zásoba je spíše bohatá, 
rozmanité lexikální prostředky 
jsou téměř vždy funkční. 

V textu se jen ojediněle vyskytne 
výraz, který je nevhodně volený 
vzhledem k označované 
skutečnosti. 

Volba slov a slovních spojení 
nenarušuje porozumění textu. 

Slovní zásoba je motivovaně 
bohatá, rozmanité lexikální 
prostředky jsou plně funkční. 

V textu se nevyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně volené 
vzhledem k označované 
skutečnosti. 

Volba slov a slovních spojení 
nenarušuje porozumění textu. 

3A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá až 

primitivní, nebo je ve vysoké míře 
přetížená. 

Syntaktické nedostatky se v textu 
vyskytují ve vysoké míře. 

Nedostatky mají zásadní vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá, nebo je ve 

větší míře přetížená. 

Syntaktické nedostatky se v textu 
vyskytují ve větší míře. 

Nedostatky mají vliv na čtenářský 
komfort adresáta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba větných celků je spíše 
jednoduchá, nebo přetížená. 

Syntaktické nedostatky se v textu 
vyskytují občas. 

Nedostatky mají občas vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Výstavba větných celků je v zásadě 
promyšlená a syntaktické prostředky 

jsou vzhledem ke komunikační situaci 
v zásadě funkční. 

Místy se v textu objevují 
syntaktické nedostatky. 

Nedostatky mají místy vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Výstavba větných celků je promyšlená 
a syntaktické prostředky jsou 

vzhledem ke komunikační situaci 
téměř vždy funkční. 

Syntaktické nedostatky se v textu 
vyskytují jen ojediněle. 

Nedostatky nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Výstavba větných celků je promyšlená 
a syntaktické prostředky jsou 

vzhledem ke komunikační situaci plně 
funkční. 

Syntaktické nedostatky se v textu 
téměř nevyskytují. 

Čtenářský komfort adresáta není 
narušován. 

3B Text je nesoudržný a chaotický. 

Členění textu je nelogické. 

Text je argumentačně 
nezvládnutý. 

Adresát musí vynaložit velké úsilí, 
aby se v textu zorientoval, nebo se v 
textu neorientuje vůbec. 

Kompozice textu je nepřehledná. 

V členění textu se ve větší míře 
vyskytují nedostatky. 

Argumentace je ve větší míře 
nesrozumitelná. 

Adresát musí vynaložit úsilí, aby se 
v textu zorientoval. 

Kompozice textu je spíše 
nahodilá. 

V členění textu se často vyskytují 
nedostatky. 

Argumentace je občas 
nesrozumitelná. 

Organizace textu má vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Kompozice textu je v zásadě 
vyvážená. Text je až na malé 
nedostatky vhodně členěn a 
logicky uspořádán. 

Argumentace je v zásadě 
srozumitelná. 

Organizace textu v zásadě nemá 
vliv na čtenářský komfort 
adresáta. 

Kompozice textu je promyšlená a 
vyvážená. 

Text je vhodně členěn a logicky 
uspořádán. 

Argumentace je srozumitelná. 

Organizace textu nemá vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 

Kompozice textu je precizní. 

Text je vhodně členěn a logicky 
uspořádán. 

Argumentace je velmi vyspělá. 

Organizace textu nemá vliv na 
čtenářský komfort adresáta. 
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Bodová škála hodnocení písemných prací – cizí jazyky 

 

 
I – Zpracovánízadání/obsah 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 textu 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. 

Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity 
správně. 

Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 
porozumění textu. 

Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně. 

2 

Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena. 

Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna. 

 

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. 

Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity správně 

 

Chyby v mluvnických prostředcích většinou 
nebrání porozumění textu / části textu. 

Mluvnické prostředky jsou většinou použity 
správně. 

1 

Požadovaná charakteristika textu není ve větší míře 
dodržena. 

Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně 
zmíněna. 

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 

Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře 
použity správně. 

Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře 
brání porozumění textu / části textu 

Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře 
použity správně. 

0 

Požadovaná charakteristika textu není dodržena. 

Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny. 

Délka textu neodpovídá požadovanému 
rozsahu. 

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 

Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu 
použity nesprávně. 

Chyby v mluvnických prostředcích brání 
porozumění většině textu. 

Mluvnické prostředky jsou ve většině textu 
použity nesprávně. 

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

3 

Body zadání jsou rozpracovány vhodně 
a v odpovídající míře podrobnosti. 

V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo 
problému. 

Rozsah PTN je široký. 

Chyby v PTN nebrání porozumění textu. 

PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně. 

Slovní zásoba je široká. Rozsah mluvnických prostředků je široký. 

2 

Body zadání jsou většinou rozpracovány 
vhodně a v odpovídající míře 
podrobnosti 

V textu je většinou jasně vysvětlena podstata 
myšlenky nebo problému. 

Text ojediněle obsahuje nadbytečné/irelevantní 
informace a myšlenky. 

Rozsah PTN je většinou široký. 

Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu / části textu. 

PTN jsou většinou použity správně a vhodně. 

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

1 

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

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 

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

PTN nejsou ve větší míře použity správně a vhodně. 

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

0 
Body zadání nejsou rozpracovány vhodně 
a v odpovídající míře podrobnosti. 

PTN jsou omezené / v nedostatečném rozsah. 

Chyby v PTN brání porozumění většině textu. 

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

Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném 
rozsahu. 

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


