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Profilová část maturitní zkoušky – cizí jazyk – kritéria hodnocení 

Profilová zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je 
hodnocena podle  následujících kritérií: 

1. Literárněteoretický rozbor díla  
2. Literárněhistorický kontext díla 
3. Gramatický rozbor neuměleckého textu 
4. Stylistický rozbor neuměleckého textu 
5. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

 
Hodnocení ústní zkoušky 
 
Požadavky k ústní zkoušce: 

 Ústní zkouška zahrnuje 20 témat (vychází z platného seznamu literárních děl), z nichž si žák 

vylosuje právě jedno  

 Ústní zkouška je monotématická a v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Pracovní list 

sestává ze dvou částí, kterými jsou: rozbor uměleckého textu a rozbor neuměleckého textu 

1. Hodnocení zkoušky ze zkušebního předmětu se provádí podle klasifikační stupnice: 

1 –  výborný 
2 –  chvalitebný 
3 –  dobrý 
4 –  dostatečný 
5 –  nedostatečný 

 

 Základní kritéria pro hodnocení žáka vyjádřené stupněm prospěchu: 

výborný tímto stupněm je hodnocen žák, který bezpečně ovládá dané téma, 
samostatně a jazykově správně vyjadřuje své myšlenky, dovede plynule 
odpovídat na dotazy zkoušejících, vyjadřuje se přesně a s jistotou, na otázky 
k tématu odpovídá vyčerpávajícím způsobem. Vyjadřuje se v souladu 
s jazykovými normami. 

chvalitebný tímto stupněm je hodnocen žák, který ovládá dané téma, samostatně  
a bez závažných chyb vyjadřuje své myšlenky. Dopouští se občas 
nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně. Ústní projev je jistý, bez podstatných 
gramatických chyb, v souladu s jazykovými normami.  

dobrý tímto stupněm je hodnocen žák, který částečně ovládá dané téma, má 
v lexikálních a gramatických znalostech mezery takové, že na ně může bez 



obtíží navazovat při pomoci zkoušejících. Vyjadřuje se k tématům celkem 
správně, ale s menší jistotou. Dopouští se drobných gramatických chyb. 

dostatečný tímto stupněm je hodnocen žák, který vybrané téma postihne jen částečně, má v 
lexikálních a gramatických znalostech nedostatky. K tématu se nevyjadřuje zcela 
samostatně, dopouští se ve větší míře gramatických chyb. Na své znalosti může 
navazovat pouze s velkou pomocí zkoušejících. Jeho znalosti jsou povrchní, bez 
hlubšího porozumění. 

nedostatečný tímto stupněm je hodnocen žák, který vybrané téma nepostihne, jeho znalosti 
jsou nedostatečné. K tématu není schopen se vyjádřit ani s pomocí 
zkoušejícího. Lexikální a gramatické prostředky nejsou na požadované úrovni. 
Projev je nesouvislý, nelogický, nekultivovaný. 

 
Organizace ústní zkoušky 

1.Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
2. Zkoušení vede zkoušející učitel, přísedící učitel má právo klást doplňující otázky. 
3. Ústní zkouška je veřejná (s výjimkou jednání zkušební maturitní komise). 
4. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří 

pracovních dnů od konání zkoušky. Pokud žák ústní zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech 
u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 

5. Jestliže žák po zahájení 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 tuto zkoušku, může předseda zkušební maturitní komise 
povolit žákovi konání zkoušky v jiném termínu téhož zkušebního období. 

6. Klasifikaci žáka navrhuje zkoušející po dohodě s přísedícím. 
7. O hodnocení žáka hlasují členové komise při zkoušce přítomní, při rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedy komise. 
8. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud byl hodnocen stupněm výborný až dostatečný 
9. V případě, že žák vykonal zkoušku neúspěšně, může ji opakovat dvakrát v opravném 

termínu. 
10. Hodnocení ústní zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise v den konání 

této zkoušky. 

*Poznámka: Při udělení klasifikačního stupně 5 –nedostatečný bude vždy proveden písemný záznam 
o průběhu hlasování členů zkušební maturitní komise 

 

 


