
 
PRAVIDLA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2022 

 
Ředitelka školy stanovuje způsob hodnocení každé zkoušky takto: 

1. Praktická zkouška z odborných předmětů se skládá z více částí. Pravidla hodnocení pro jednotlivé obory jsou součástí 
přílohy. 
 

2. Každá ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky se hodnotí podle klasifikační stupnice takto: 
a) stupeň – VÝBORNĚ – žák na vylosovanou otázku odpovídá samostatně a bezchybně, na doplňující otázky členů 

komise odpovídá správně, v dané problematice se orientuje a to i v širších souvislostech. 
b) stupeň – CHVALITEBNĚ  - žák odpovědí převážně samostatně, případně s nepodstatnými chybami, které po 

upozornění zpravidla opraví.  Chápání zvoleného okruhu není vždy v širších souvislostech. 
c) stupeň  - DOBŘE – žák v odpovědích projevuje znalost základní problematiky, vyžaduje však při svých 

odpovědích vedení zkoušejícím, výrazné nedostatky při posuzování širších souvislostí. 
d) stupeň – DOSTATEČNĚ – žák v odpovědích vykazuje časté omyly a chyby, které za dopomoci zkoušejícího 

zpravidla odstraní. Častá neznalost v tématu. 
e) stupeň – NEDOSTATEČNĚ – žák odpovídá s podstatnými chybami a omyly, které i za pomoci členů komise 

odstraní jen výjimečně. Základní neznalosti v tématu, ve kterém se neorientuje. 

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY- obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Hudební výchova s didaktikou 

Celkem Max. bodů 

Teoretická otázka 6  

Zpěv a hra na nástroj 6  

Didaktický výstup nácviku písně 8  

 

Bodování dílčích částí  

  
Max. bodů 

Teoretická otázka   4  

Čtení not, vytleskání rytmu  neznámé noty 2  

  celkem 6  

Rozbor písně forma, tónina, takt 1  

Zpěv a hra na nástroj   3  

Transpozice   2  

  celkem 6  

Didaktický výstup nácviku písně motivace  2  

  rozdýchání+rozezpívání 2  

  nácvik textu a melodie 1  

  hra na tělo 1  

  instrumentace 1  

  pohybové ztvárnění 1  

  celkem 8  

Celkem  20 
 

Celkové hodnocení 

Známka Počet bodů 

1 18 - 20  

2 15 -17  

3 12 - 14  

4 9 - 11  

5 0 - 8  

  

 

 

 

 

 



 
 

Tělesná výchova s didaktikou 

I. ČÁST 

Vymyslet a zacvičit volnou sestavu na hudební doprovod cca na 1,5 minuty s povinnými prvky 

 Max. bodů 

Vymyšlení sestavy 5  

Zvládnutí jednotlivých povinných prvků 5  

Soulad pohybu s hudbou 5  

Celkem 15  

     

II. ČÁST 

Didaktika tělesné výchovy 

 Max. bodů 

Znalost problematiky zadaného tématu (otázky) 5  

Konkrétní příklady zařazení a využití v praxi 5  

Celkem 10  

 

CELKEM za zkoušku          25 bodů 

 

 

Stupeň hodnocení 

1 25 - 22  

2 21 -17  

3 16 - 12  

4 11 - 8  

5 7 - 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výtvarná výchova s didaktikou 

I. ČÁST 

max. 5 bodů za zásobník didaktických úkolů a nápadů  

II. ČÁST 

max. 20 bodů za zpracování vylosovaného praktického úkolu 

 

CELKEM max.      25 bodů        

Stupeň hodnocení 

1 25 - 22  

2 21 -17  

3 16 - 12  

4 11 - 5  

5 4 - 0  

 

 

 

Celkové hodnocení 

Výsledná známka bude stanovena jako aritmetický průměr známek za jednotlivé části (Hudební výchova, Tělesná výchova, 
Výtvarná výchova). 

V případě, že některá část bude hodnocena známkou nedostatečně, bude celkově hodnoceno nedostatečně, bez ohledu na 

výsledek v ostatních částech praktické zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY - obor Podnikání 

Hodnocení části A 

Hodnotí se věcná správnost, formální úprava. 

Výsledná známka bude aritmetickým průměrem. 

 

Hodnocení části B 

Celkem je možné získat 55 bodů: 1 bod za sestavení rozvahy, 1 bod za otevření účtů, 53 bodů za zaúčtované účetní 

operace včetně částky v Kč, pokud je nutno ji dopočítat. 

 

Počet chyb Výsledná známka 

0 – 9 1 

10 – 18 2 

19 – 26 3 

27 – 36 4 

37 a více 5 

 

Hodnocení části C 

Celkem je možné získat 10 bodů. 2 body za každý úkol. 

Počet bodů Výsledná známka 

10 1 

8 – 9 2 

6 – 7 3 

4 – 5 4 

       3 a méně  5 

 

Celkové hodnocení 

Výsledná známka bude stanovena jako aritmetický průměr známek za jednotlivé části. 

V případě, že některá část bude hodnocena známkou nedostatečně, bude celkově hodnoceno nedostatečně, bez ohledu na 

výsledek v ostatních částech praktické zkoušky. 

Čas na vypracování 

Čas na vypracování praktické maturity z odborných předmětů činí 220 minut. Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek se čas 

navyšuje o 25 %.  

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY- obor Agropodnikání 

Praktická maturitní zkouška je složena ze dvou částí:  

1. Poznávací část, zaměřená na poznávání semen kulturních plodin, plevelů, hnojiv, chorob a škůdců, krmiv, plemen 
hospodářských zvířat,… 

2. Odborná část  

Obě dvě části jsou klasifikovány dle klasifikační stupnice  

a) stupeň – VÝBORNĚ – žák na vylosovanou otázku odpovídá samostatně a bezchybně, na doplňující otázky členů 
komise odpovídá správně, v dané problematice se orientuje a to i v širších souvislostech. 

b) stupeň – CHVALITEBNĚ  - žák odpovědí převážně samostatně, případně s nepodstatnými chybami, které po 
upozornění zpravidla opraví.  Chápání zvoleného okruhu není vždy v širších souvislostech. 

c) stupeň  - DOBŘE – žák v odpovědích projevuje znalost základní problematiky, vyžaduje však při svých 
odpovědích vedení zkoušejícím, výrazné nedostatky při posuzování širších souvislostí. 

d) stupeň – DOSTATEČNĚ – žák v odpovědích vykazuje časté omyly a chyby, které za dopomoci zkoušejícího 
zpravidla odstraní. Častá neznalost v tématu. 

e) stupeň – NEDOSTATEČNĚ – žák odpovídá s podstatnými chybami a omyly, které i za pomoci členů komise 
odstraní jen výjimečně. Základní neznalosti v tématu, ve kterém se neorientuje. 

Aby žák uspěl, z žádné dílčí části nesmí být ohodnocen nedostatečně. Výsledná známka je aritmetickým průměrem dílčích 
hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

PRAVIDLA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK 

PRAVIDLA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA 2021/2022 

Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka se skládá ze zkoušky konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky. 

PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
Písemná práce se skládá z dlouhého textu (minimálně 140 slov) a krátkého textu (minimálně 60 slov). 
 

Hodnocení první části písemné práce 

Číslo 
oblasti 

Hodnocené oblasti Obsah hodnocení Body 

1. zadání charakteristika textu, plnění bodů zadání, délka textu 
0-3 

 

2. rozsah, obsah 
vhodnost a rozsah rozpracování bodů zadání, vysvětlení podstaty myšlenek 
nebo problémů 

0-3 
 

3. organizace textu sled myšlenek, členění a organizace textu 
0-3 

 

4. 
 

koheze textu a 
prostředky textové 
návaznosti (PTN) 
 

rozsah prostředků textové návaznosti, užití PTN, srozumitelnost textu 
související s chybami v použití PTN  

0-3 
 

5. 
správnost slovní 
zásoby 
 

vhodné užití slovní zásoby, chyby ve slovní zásobě a pravopise a jejich vliv na 
porozumění textu 

0-3 

6. rozsah slovní zásoby šíře slovní zásoby vzhledem k zadání, obtížnosti a míře rozpracování 
0-3 

 

7. 
přesnost mluvnických 
prostředků 
 

užití mluvnických prostředků, chyby v použití mluvnických prostředků a jejich 
vliv na porozumění textu  

0-3 

8. 
rozsah mluvnických 
prostředků 
 

šíře mluvnických prostředků vzhledem k zadání, obtížnosti a míře rozpracování 
0-3 

 

Maximální počet bodů za první část písemné práce: 24 

 

Celá první část písemné práce je hodnocena 0 body, pokud nastane alespoň 1 situace z následujících: není dodržena 

požadovaná charakteristika textu, body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny, text je o 3 intervaly (1 interval = 30 slov) 

kratší nebo delší. 

Hodnocení druhé části písemné práce 

Číslo 
oblasti 

Hodnocené oblasti Obsah hodnocení 
Body 

 

1. zadání, obsah 
charakteristika textu, plnění bodů zadání, délka textu, vhodnost a rozsah 
rozpracování bodů zadání 

0-3 
 

2. 
organizace a koheze 
textu 
 

sled myšlenek, užití PTN, srozumitelnost textu plynoucí z chybného použití PTN 
0-3 

 

3. 
slovní zásoba a 
pravopis 
 

vhodné užití slovní zásoby, šíře slovní zásoby vzhledem k zadání, chyby ve 
slovní zásobě a pravopise a jejich vliv na porozumění textu  

0-3 
 

4. mluvnické prostředky rozsah mluvnických prostředků, chyby v použití mluvnických prostředků a jejich 0-3 



 
  vliv na porozumění textu, užití mluvnických prostředků   

Maximální počet bodů za druhou část písemné práce: 12 

 

Celá druhá část písemné práce je hodnocena 0 body, pokud nastane alespoň 1 situace z následujících: není dodržena 

požadovaná charakteristika textu, body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny, text je o 3 intervaly (1 interval = 10 slov) 

kratší nebo delší.  

Hodnocení písemné práce zajišťuje zpravidla vyučující předmětu anglický jazyk v dané maturitní třídě. Při hodnocení vychází z 

bodové škály k hodnocení písemných prací anglického jazyka, která specifikuje jednotlivé oblasti hodnocení ve výše uvedené 

tabulce. 

 

Hodnocení písemné práce: 

 

Celkem může žák získat 36 bodů. 
 

Počet bodů Hodnocení 

36 – 32 výborný 

31 –  27 chvalitebný 

26 – 22 dobrý 

21 –  16 dostatečný 

15 -    0 nedostatečný 

 
 

Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 44 procentních bodů, tedy 16 a více 

bodů sečtených z obou částí písemné práce.   

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Monotematická ústní zkouška se skládá ze čtyř částí uvedených na pracovním listu.   

Struktura pracovního listu: 

1. Vlastní prezentace studovaného oboru, včetně otázek zkoušejícího týkajících se studovaného oboru, které budou 
propojeny s vylosovaným tématem   

2. Popis a porovnávání obrázků na dané téma 
3. Samostatná prezentace na dané téma  
4. Otázky zkoušejícího na dané téma 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  
 

1. část  
Gramatika    max. 3 body 
Slovní zásoba  max. 3 body 
Zadání/obsah   max. 3 body 
 
2. část  
Gramatika    max. 3 body 
Slovní zásoba  max. 3 body 
Zadání/obsah   max. 3 body 
 
3. část  
Gramatika    max. 3 body 
Slovní zásoba  max. 3 body 



 
Zadání/obsah   max. 3 body 
 
4. část  
Gramatika    max. 3 body 
Slovní zásoba  max. 3 body 
Zadání/obsah   max. 3 body 

 
Fonologická kompetence – plynulost, výslovnost, celkový projev   max. 3 body 
 
Hodnocení ústní zkoušky: 

 
Celkem může žák získat 39 bodů. 
 
Převod výsledků zkoušek vyjádřených body na známku:  

 
 

Počet bodů Hodnocení 

39 – 34 výborný 

33 –  29 chvalitebný 

28 – 23 dobrý 

22 –  18 dostatečný 

17 -    0 nedostatečný 

 
 
Ústní zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 44 procentních bodů, tedy 18 a více bodů sečtených ze všech 4 
částí ústní zkoušky.  
 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK 

Výsledná známka z předmětu cizí jazyk se skládá z 60% z ústní části a z 40% z písemné části. 

  

 

 

 

  



 
PRAVIDLA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2021/2022 

 
Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se ve školním roce 2021/22 skládá ze zkoušky konané formou ústní 
a písemné zkoušky.  
 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury se koná před zkušební maturitní komisí.  

Žák si ke zkoušce vybírá 20 knih ze Seznamu literárních děl, který je umístěn na stránkách školy. Při výběru se musí držet 
požadavků na výběr jednotlivých děl; tyto požadavky jsou součástí Seznamu. Seznam děl odevzdá ředitelce školy nebo jí 
pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž 
se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních 
děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.  

Před ústní zkouškou si žák vylosuje číslo, podle kterého obdrží pracovní list s vylosovaným tématem dle dodaného Seznamu děl. 
Pracovní list se skládá z ukázky textu uměleckého (dle žákova zadání) a textu neuměleckého, který ověřuje dovednosti žáka 
vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.  

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

Struktura pracovního listu 

Pracovní list obsahuje dvě ukázky. 

První ukázka je výňatkem z literárního díla, které si žák vylosoval na základě vlastního seznamu děl, který předložil k ústní 
maturitní zkoušce. Na uvedené ukázce žák prokáže obecné znalosti získané při četbě díla (obsah, umístění výňatku do kontextu 
díla), dále znalosti literárněhistorické (autorova tvorba, umělecký směr, kontext díla v širším literárním rámci) a provede 
strukturální rozbor (jednotlivé vrstvy, jazykové prostředky atd.) 

Druhá ukázka je pak textem neuměleckým. Tematicky se může vztahovat k textu uměleckému, žák by měl tento vztah prokázat, 
či vyloučit. Dále žák prokáže schopnost práce s textem (zejména obsahovou částí), provede jazykový rozbor (včetně 
funkčněstylové charakteristiky) a zhodnotí komunikační situaci. 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky 

Součástí zkoušky je i hodnocení jazykové kultury a používání jazykových norem (spisovnost, kultivovanost projevu, vystupování  
apod.). 

Žák je v průběhu zkoušky hodnocen body podle následující tabulky:  

OBLAST HODNOCENÍ DÍLČÍ ČÁST BODY 

Charakteristika uměleckého textu 

I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr 4 

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, promluvy, verš 4 

III. část: jazykové prostředky 4 

literárněhistorický kontext 4 

CELKEM ZA CHARAKTERISTIKU UMĚLECKÉHO TEXTU 16 



 

Charakteristika neuměleckého 
textu 

I. část: porozumění textu, komunikační situace 4 

II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 4 

CELKEM ZA CHARAKTERISTIKU NEUMĚLECKÉHO TEXTU 8 

Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 4 

CELKEM ZA ÚSTNÍ ZKOUŠKU 28 

 

Body, které žák v průběhu zkoušky obdrží, budou bezprostředně převedeny podle následující tabulky na výslednou známku: 

Body získané při ústní zkoušce Klasifikace 

28 – 25 1 

24 – 21 2 

20 – 17 3 

16 – 13 4 

12 - 0 5 

 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 

Jedná se o vytvoření souvislého textu o minimální délce 250 slov na zvolené téma a slohový útvar. 

Žák má na vypracování písemné práce minimálně 110 minut. Dalších 10 minut má na výběr tématu. Celková doba písemné 

zkoušky je maximálně 120 minut. Žák může zkoušku ukončit dříve, pokud se domnívá, že je s písemnou prací hotov. Po ukončení 

zkoušky opouští třídu a již se nesmí vrátit. 

Ředitelka školy stanoví minimálně 4 zadání, jejichž zadání bude zpřístupněno bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání 

písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k 

zadání může být i obrázek, graf. 

Žák si zvolí jedno téma, na jehož výběr má maximálně 10 minut. Zvolené téma nahlásí pověřené osobě, která ho zapíše na 

průvodní protokol, a žák ho současně zapíše na záznamový arch. Během doby určené k výběru tématu může žák začít psát 

písemnou práci. Po konečném rozhodnutí a nahlášení výběru žák nesmí téma již změnit. Během zkoušky žák nesmí opustit třídu 

a může používat Pravidla českého pravopisu v knižní podobě (budou k dispozici ve třídě). 

 

Hodnocení písemné maturitní zkoušky 

Kritéria hodnocení posuzují stylistickou úroveň vypracování textu, dodržení tématu, slohového útvaru a bohatství lexika, stejně 

jako oblast gramatiky, morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu textu. Práce bude hodnocena jako nedostatečná, pokud žák 

nesplní vybrané téma, nebo vybraný slohový útvar. 

 

 

 

 



 
Hodnocení písemné práce vychází z následující tabulky: 

Oblast hodnocení Maximální bodový zisk  Poznámky 

Téma, obsah práce Max. 5 bodů 
Pokud žák nesplní zadané téma, práce bude 
hodnocena nedostatečně 

Komunikační situace, slohový útvar Max. 5 bodů 
Pokud žák nesplní zadané téma, práce bude 
hodnocena nedostatečně 

Pravopis, tvarosloví a slovotvorba Max. 5 bodů  

Lexikum 

 adekvátnost jazykových prostředků 
vzhledem ke komunikační situaci / 
slohovému útvaru 

 použití pojmenování v odpovídajícím 
významu 

 šíře a pestrost slovní zásoby 

Max. 5 bodů  

Větná syntax, textová koheze 

 výstavba větných celků 

 odkazování v textu 

 prostředky textové návaznosti 

Max. 5 bodů  

Nadvětná syntax, textová koherence 

 kompozice textu 

 strukturovanost a členění textu 

 soudržnost textu 

 způsob vedení argumentace 

Max. 5 bodů  

Celkem za písemnou práci  Max. 30 bodů  

 

Body, které žák za písemnou zkoušku obdrží, budou bezprostředně převedeny podle následující tabulky na výslednou známku: 

 

Body získané při ústní zkoušce Klasifikace 

30 – 26 1 

25 – 21 2 

20 – 16 3 

15 – 12 4 

11 - 0 5 

 

 

 

 

 

 

 



 
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového 

hodnocení zkušebního předmětu. Výsledné známky budou zprůměrovány podle následujícího vzorce (vážený průměr). Výsledná 

známka bude pak zaokrouhlena podle běžného postupu. 

Vzorec: 

(známka z písemné práce x 40) + (známka z ústní zkoušky x 60) / 100 = výsledná známka (po zaokrouhlení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


