KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – AJ
Kritéria jsou platná pro jarní a podzimní termín zkušebního období
školního roku 2021/2022
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Profilová část maturitní zkoušky – cizí jazyk – kritéria hodnocení
Profilová zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu cizí jazyk je hodnocena podle
následujících kritérií:
I.
Splnění zadání
II.
Lexikální kompetence
III.
Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti
IV.
Fonologická kompetence
Hodnocení ústní zkoušky
Požadavky k ústní zkoušce:



1.

Ústní zkouška zahrnuje 20 témat, z nichž si žák vylosuje právě jedno.
Ústní zkouška je monotématická a v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Pracovní list sestává ze tří částí, kterými jsou: samostatný ústní projev a stručné
zodpovídání dotazů z oblasti vylosovaného tématu, popis a porovnání obrázků, a ústní
interakce ke studijnímu oboru.
Hodnocení zkoušky ze zkušebního předmětu se provádí podle klasifikační stupnice:
1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
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. Projev je natolik
plynulý, že příjemce nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu
porozumět.

chvalitebný

tímto stupněm je hodnocen žák, který ovládá dané téma, samostatně
a bez závažných lexikálních a gramatický chyb. Dopouští se občas
nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně. Ústní projev je natolik plynulý,
že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu
porozumět.

dobrý

tímto stupněm je hodnocen žák, který má v lexikálních a gramatických

znalostech mezery takového charakteru, že na ně může bez obtíží
navazovat za pomoci zkoušejících. Vyjadřuje se k tématům celkem
správně, ale s menší jistotou. Dopouští se drobných fonologických chyb.
dostatečný

tímto stupněm je hodnocen žák, který má v lexikálních a gramatických
znalostech nedostatky. K tématům se nevyjadřuje zcela samostatně,
dopouští se ve větší míře globálních lingvistických chyb. Na své znalosti
může navazovat pouze s velkou pomocí zkoušejících. Jeho projev je
natolik nesouvislý, že příjemce musí ve větší míře vynakládat úsilí jej
sledovat či mu porozumět.

nedostatečný tímto stupněm je hodnocen žák, jehož slovní projev je v nedostatečném
rozsahu vzhledem k tématu, lexikální a gramatické prostředky nejsou na
požadované úrovni obtížnosti. Projev je natolik nesouvislý, že jej
příjemce nemůže sledovat či mu porozumět.
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.

