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Hodnocení profilové maturitní zkoušky způsob a kritéria 

Školní rok: 2021/2022 

Hodnocení profilové maturitní zkoušky probíhá v souladu s příslušnými paragrafy Školského 

zákona 561/2004 Sb. v platném znění a dále vyhláškou 177/2009 Sb. v aktuálním znění. 

Hodnocení je provedeno v souladu s pravidly hodnocení obsaženými ve školním řádu 

Gymnázia Žatec. 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky 

nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek 

navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání první 

zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob 

hodnocení a schválená kritéria hodnocení podle věty druhé na veřejně přístupném místě ve 

škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání 

první ze zkoušek profilové části. 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také 

části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení 

zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení 

písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního 

předmětu. 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 

pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

U žáků s PUP zohledňujeme platná doporučení z PPP – je upřesněno u každé profilové 

zkoušky. 

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu 

místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka 

zkouškou podle § 19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo 

„nahrazeno“. 

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí 

žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo 

její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi 

předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební 

maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před 

ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení 

nejpozději v době konání ústních zkoušek. 

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm lepším než 

nedostatečný. 
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V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část 

zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z 

dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů 

znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní 

komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období. 

Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy Centru prostřednictvím 

informačního systému Centra bezprostředně po ukončení zkoušek v příslušné třídě. 

 

Hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Hodnocení písemné zkoušky: 

Žáci si vybírají z 5 témat. 

Časová dotace je 110 minut, v tomto čase je zahrnut i výběr maturitního tématu.  

Žáci mohou maturitní zkoušku ukončit před vypršením časového limitu. 

Během zkoušky maturanti neodcházejí z učebny; pokud někdo odejde, ukončí tím zkoušku 

(výjimkou jsou předem dohodnuté zdravotní důvody). 

Žáci slohovou práci píší na záznamový arch, který obdrží od školy; nanečisto mohou psát 

poznámky na prázdné listy (označené razítkem školy), které odevzdají zároveň se 

záznamovým archem. Text psaný mimo záznamový arch není součástí hodnocení. 

Povolenými pomůckami jsou Pravidla českého pravopisu. 

U žáků s PUP MZ zohledňujeme platná doporučení z ŠPZ. Žákům s přiznanou tolerancí 

symptomů bude přidán v příslušném kritériu jeden bod. Kdyby tedy žák intaktní odpověděl 

stejně jako žák s tolerancí symptomů, dostal by o jeden bod méně. Kdyby dostal žák s PUP 

MZ maximum bodů, žádný by se mu už nepřičítal. 

3 kritéria hodnocení: 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

1A – téma, obsah 

1B – komunikační situace, slohový útvar 

2. Funkční užití jazykových prostředků 

2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

2B – lexikum: 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

3A – větná syntax, textová koheze: 

3B – nadvětná syntax, koherence textu: 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno maximálně 5 body, maximální dosažitelný  
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počet bodů je 30.  

 

Pokud je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo 1B hodnocena počtem bodů 0, dále se 

písemná práce nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je 0 bodů.  

Slohová práce musí obsahovat minimálně 250 slov. Pokud bude slohová práce obsahovat 

méně slov, nebude již dále hodnocena a výsledný počet bodů za písemnou práci je 0 bodů. 

 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. V případě prokazatelného převzetí textu z 

dostupného zdroje (ze zadání) se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a tudíž 

není předmětem hodnocení.   

Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 13 bodů, maximální počet dosažených bodů z písemné 

práce je 30.  

 

 

Hodnocení ústní zkoušky: 

Žák si vybírá 20 děl ze školního seznamu, který je rozdělen do 4 oblastí, dle následujících 

kritérií: 

 

Světová a česká literatura do konce 18. století  - min. 3 literární díla  

 

Světová a česká literatura 19. století - min. 4 literární díla  

 

Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla  

 

Česká literatura 20. a 21. století  - min. 5 literárních děl 

 

 

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie,  

drama.  

Žádný autor nesmí být v seznamu zastoupen dvakrát, tzn. v seznamu je 20 různých 

autorů. 

 

Žák si vylosuje jedno dílo z dvaceti titulů ze seznamu vlastní četby (seznam literárních děl); 

dostane pracovní list (PL) s úryvkem z přečtené knihy a s úryvkem z neuměleckého textu. 

 

Na přípravu má 20 minut; jiné pomůcky než PL, Obecná strukturu ústní zkoušky, tužka a 

papír, který dodá škola, nejsou možné. 

 

Vlastní ústní zkouška nad PL trvá 15 minut: přibližně 2 třetiny času jsou věnovány 

uměleckému textu a zbylý čas textu neuměleckému. 

 

Maturitní zkoušku žák začíná charakteristikou uměleckého textu, poté následuje 

charakteristika neuměleckého textu, obě ukázky rozebírá dle Obecné struktury ústní zkoušky. 

 

Jestliže maturant vyčerpal všechny stanovené body před uplynutím 15 minut, mohou 

zkoušející a přísedící ústní zkoušku ukončit dříve. 
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U žáků s PUP MZ zohledňujeme platná doporučení z ŠPZ. Žákům s přiznanou tolerancí 

symptomů bude přidán v příslušném kritériu jeden bod. Kdyby tedy žák intaktní odpověděl 

stejně jako žák s tolerancí symptomů, dostal by o jeden bod méně. Kdyby dostal žák s PUP 

MZ maximum bodů, žádný by se mu už nepřičítal. 

A. Charakteristika uměleckého textu 

1. Analýza uměleckého textu  

I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr  (5b) 

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, typy promluv, veršová výstavba  (4b) 

III. část: jazykové prostředky         (4b) 

 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze uměleckého textu je 13, minimální 

dosažitelný počet bodů jsou 4 body.   

2. Literárněhistorický kontext  

 I. kontext autorovy tvorby 

II. literární/obecně kulturní kontext  

Je hodnocen dosažením maximálně 5 bodů.  

Maximální dosažitelný počet bodů v charakteristice uměleckého textu je 18 bodů, 

minimální dosažitelný počet bodů je 5 bodů. 

 

 

B. Charakteristika neuměleckého textu 

3. Analýza neuměleckého textu  

I. část: souvislost mezi výňatky, hlavní myšlenka textu, podstatné a nepodstatné 

 informace, komunikační situace         (4b) 

II. část: funkční styl, slohový postup, slohový útvar, kompoziční výstavba výňatku, 

jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku       (4b) 

Maximální dosažitelný počet bodů je v analýze neuměleckého textu 8, minimální 

dosažitelný počet bodů jsou 2 body.   

 

C. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

Maximální dosažitelný počet bodů za jazykovou kulturu jsou 4 body.  
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Maximální dosažitelný počet bodů v ústní zkoušce je 30 bodů.   

Minimální dosažená hranice úspěšnosti v ústní zkoušce je 13 bodů. Při počtu bodů 12 žák 

neuspěl.  

Při obdržení méně než 4 bodů v analýze uměleckého textu žák z ústní zkoušky z českého 

jazyka a literatury neuspěl, i přestože by dosažený celkový počet bodů byl vyšší než 12 bodů. 

Při obdržení méně než 5 bodů v charakteristice uměleckého textu žák z ústní zkoušky z 

českého jazyka a literatury neuspěl, i přestože by dosažený celkový počet bodů byl vyšší než 

12 bodů. 

Při obdržení méně než 2 bodů v analýze neuměleckého textu žák z ústní zkoušky z českého 

jazyka a literatury neuspěl, i přestože by dosažený celkový počet bodů byl vyšší než 12 bodů. 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury: 

Ústní a písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury jsou  

v poměru 60% : 40%. 

 

Pro přehledné vytvoření známky se body získané z ústní zkoušky násobí třemi a body získané 

z písemné zkoušky násobí dvěma (tedy poměr 3:2). 

Celkový možný počet získaných bodů je 150 bodů (ústní zkouška - 30 x 3 = 90 ,  

       písemná zkouška30 x 2 = 60). 

 

 

Tabulka převádějící body na známku: 

 

procenta body hodnocení 

100% - 88% 150 - 132 výborný 

87% - 74% 131 – 111 chvalitebný 

73% - 59% 110 – 88 dobrý 

58% - 44% 87 – 66 dostatečný 

43% - a méně 65 – 0 nedostatečný 

 

Při neúspěchu u maturitní zkoušky z českého jazyka žák opakuje pouze tu část 

maturitní zkoušky, kterou nesložil. 

 

 

Hodnocení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

 

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a z ústní zkoušky.  

Zadání písemné práce pro úroveň B1 je zpracováno v českém jazyce, pro úroveň B2 je vše 

včetně instrukcí a pokynů v cizím jazyce. 
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Celkový počet bodů, které lze získat za písemnou část, je 40. Pro úspěšné složení písemné 

části musí žák získat minimálně 18 bodů. U žáků s PUP MZ zohledňujeme platná doporučení 

z ŠPZ. Žákům s přiznanou tolerancí symptomů bude přidán v příslušném kritériu jeden bod. 

Kdyby tedy žák intaktní odpověděl stejně jako žák s tolerancí symptomů, dostal by o jeden 

bod méně. Kdyby dostal žák s PUP MZ maximum bodů, žádný by se mu už nepřičítal. 

Celkový počet bodů, které žák může získat za ústní část, je 60. Pro úspěšné složení ústní částí 

je stanovené minimum 26 bodů. U žáků s PUP MZ zohledňujeme platná doporučení z ŠPZ. 

Žákům s přiznanou tolerancí symptomů bude přidán v příslušném kritériu jeden bod. Kdyby 

tedy žák intaktní odpověděl stejně jako žák s tolerancí symptomů, dostal by o jeden bod 

méně. Kdyby dostal žák s PUP MZ maximum bodů, žádný by se mu už nepřičítal. 

Pro úspěšné složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně složit jak písemnou, tak ústní část. 

Není-li tato podmínka splněna, je žák hodnocen známkou 5 (nedostatečná). 

Celkový počet bodů se získá součtem bodů za písemnou a ústní část. Tabulka pak ukazuje 

převod počtu bodů na známku. 

 

počet bodů hodnocení 

100 - 88 výborný 

87 - 74 chvalitebný 

73 - 59 dobrý 

58 - 44 dostatečný 

43 - 0 nedostatečný 

 

V Žatci 31.3.2022 

 

……………………………………                          ……………………………….. 

PaedDr. Miroslav Řebíček                                        Mgr. Irena Šlehoberová                               

ředitel školy      předsedkyně maturitní komise     

 

……………………………………                           ……..………………………….. 

PaedDr. Miroslav Řebíček                                        Mgr. Lenka Fišerová                                    

ředitel školy      předsedkyně maturitní komise                                                   

                                               

 


