
 

 Hodnocení zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky ve školním roce 2021/2022 
(§24, odst.(1) vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění)  

 
• Ústní profilové zkoušky z jednotlivých předmětů budou hodnoceny podle klasifikační 

stupnice 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 

• Hodnocení ústní zkoušky navrhuje komisi zkoušející nebo hodnotitel.  

• Hodnocení maturitní práce navrhuje komisi vedoucí maturitní práce.  

• Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

• Výsledné hodnocení (schválené maturitní komisí) oznamuje žákovi předseda bez zbytečného 
odkladu po ukončení zkoušek v daném dni. 
 
 
Návrh známky 

• Stupeň 1 - výborný. Žák ovládá přesně a úplně požadované poznatky, fakta a pojmy. Tvořivě a 
vhodně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti.  

• Stupeň 2 - chvalitebný. Žák ovládá v podstatě přesně a úplně požadované poznatky, fakta a 
pojmy. Vhodně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti.  

• Stupeň 3 - dobrý. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a 
pojmů nepodstatné mezery. Jeho myšlení je v celku správné, není však vždy tvořivé. Při 
řešení úkolů aplikuje s chybami osvojené poznatky a dovednosti.  

• Stupeň 4 - dostatečný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, 
faktů a pojmů závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
úkolů se vyskytují závažné chyby. V logice jeho myšlení se vyskytují závažné chyby.  

• Stupeň 5 - nedostatečný. Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v 
nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují 
velmi závažné chyby. V myšlení se vyskytují časté logické nedostatky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Průběh a hodnocení maturitní zkoušky z ČESKÉHO JAZYKA  A LITERATURY 
 
I. Písemná práce 

• žáci zpracovávají jedno ze 6 témat stanovených ředitelem školy 
• zadání specifikuje téma, komunikační situaci a slohový útvar 

• minimální rozsah autorského textu je 250 slov, jakýkoli úsek textu převzatý ze zadání se 
nezapočítává 

• celkový časový limit pro volbu tématu a vypracování PP je 120 minut 

• povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu 
 
Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky 
Je hodnocena podle 3 základních kritérii, 
Výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů udělených za jednotlivá kritéria. 
 
Kritéria hodnocení jsou následující: 
 
I. Zpracování zadání 
I. A Text odpovídá zadanému tématu 
I. B Text odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru 
 
 
II. Pravopis a slovní zásoba 
II. A Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb 
II. B Rozmanitá, bohatá, vhodně volená slovní zásoba odpovídající zadané komunikační situaci a 
slohovému útvaru 
 
III. Výstavba větných celků a kompozice 
III. A Výstavba větných celků a syntaktické nedostatky 
III. B Kompozice, členění textu, argumentace, věcná správnost 
 
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3-4-5. 
Maximální počet  bodů za písemnou práci je 30 (6x5). 
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu I.A nebo I.B hodnocena počtem bodů 0, se 
písemná práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven 0. 
Počtem bodů 0 je hodnocena také písemná práce, která obsahuje méně slov než stanovený 
minimální rozsah. 
 
Dílčí kritérium I. A a I. B je hodnoceno počtem bodů 0 v případě, že: 
- text se nevztahuje k zadanému tématu 
- text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení 
komunikační situace. 
 
Převod bodového hodnocení na klasifikační stupeň (známku) 

30 – 27 bodů výborný 

26 – 22 bodů  chvalitebný 

21 – 17 bodů dobrý 

16 – 12 bodů  dostatečný 

11 – 0 bodů nedostatečný 

 



 
II. Didaktický test 
 
Opravu a hodnocení provádí organizace CERMAT, výsledkem je výrok „uspěl(a) – neuspěl(a)“ 
 s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 
 

Převod procentních bodů na 
známku (horní hranice intervalu v 
procentních bodech) 

Převod procentních bodů na 
známku (interval v procentních 
bodech) 

Hodnocení 
 
 

100% <100 % - 87 %) 1 (výborný) 

87% <87 % - 73 %) 2 (chvalitebný) 

73% <73 % - 58 %) 3 (dobrý) 

58% <58 % - 44 %) 4 (dostatečný) 

44% <44 % - 0 %> 5 (nedostatečný) 

 
 
III. Ústní část maturitní zkoušky 
 

• Při ústní zkoušce si žák vybírá ze školního seznamu 20 literárních děl. 

• Žák může zvolit jen 2 knihy od jednoho autora. 

• Pro ústní zkoušku nelze losovat v jednom dni dvakrát stejný titul. 
• Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list. 

• V rámci jednoho zadání je ověřována schopnost analýzy uměleckého a neuměleckého textu. 

• Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut. 

• Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku „na potítku“ žák obdrží pracovní list se zadáním a obecnou 
strukturu ústní zkoušky. 

• Žák má možnost si během této přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce 
používat. 

 

• Žákův seznam děl k ústní zkoušce musí obsahovat nejméně: 
- dvě prózy, dvě díla básnická a dvě dramata 
- dvě literární díla ze světové a české literatury do konce 18. století (I. okruh) 
- tři literární díla ze světové a české literatury z 19. století (II. okruh) 
- čtyři literární díla ze světové literatury 20. a 21. století (III. okruh) 
- pět literárních děl z české literatury 20. a 21. století (IV. okruh). 
 
 
Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky 
 
Ústní část zkušebního předmětu český jazyk a literatura se skládá ze sedmi částí, každá z nich je 
hodnocena na bodové škále 0 – 4 bodů: 
 
I. Analýza uměleckého textu 
I. A - zasazení výňatku do kontextu díla - téma a motiv - časoprostor - kompoziční výstavba 
       – literární druh a žánr 
I. B - vypravěč, lyrický subjekt - postavy - typy promluv - veršová výstavba 
I. C - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 
 



II. Literárněhistorický kontext 
II.A - kontext autorovy tvorby –  život a další díla autora 
II. B- literární/obecně kulturní kontext – zasazení autora do literárního a časového kontextu, další 
autoři 
       a díla tohoto kontextu 
 
III. Analýza neuměleckého textu 
 
IV. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 
      - spisovnost - rozvinutá slovní zásoba - logická výstavba promluvy 
 
Maximální dosažitelný počet bodů je celkově v ústní zkoušce 28 bodů. 
Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení zkoušky je 13. 
Při počtu bodů 12 žák neuspěl. 
 
 
 

Bodové rozmezí pro jednotlivé 
stupně prospěchu 

Převod procentních bodů na 
známku (interval v procentních 
bodech) 

Hodnocení 
 
 

28 - 24 <100 % - 87 %) 1 (výborný) 

23 - 20 <87 % - 73 %) 2 (chvalitebný) 

19 - 16 <73 % - 58 %) 3 (dobrý) 

15 - 13 <58 % - 44 %) 4 (dostatečný) 

12 - 0 <44 % - 0 %> 5 (nedostatečný) 

 
 
 
 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 
(= celková známka na maturitním vysvědčení) 
 
Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je následující: 
40 % písemná část maturitní zkoušky, 
60 % ústní část maturitní zkoušky. 
 

PP ÚZ Výsledná 
známka 

PP ÚZ Výsledná 
známka 

PP ÚZ Výsledná 
známka 

PP ÚZ Výsledná 
známka 

1 1 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2 

1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 

1 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 

1 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

 

V případě hodnocení známkou 5 z kterékoli části zkoušky opakuje žák tu část zkoušky, která byla 
hodnocena nedostatečnou. 
 



Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka 

Části zkoušky: 

1. Písemná práce 

2. Ústní zkouška 

 

Písemná práce: 

- Rozsah práce: minimálně 200 slov  

- Student musí dodržet typ textu a splnit všechny body zadání. Při nedodržení typu textu může 

být hodnocení sníženo o dva stupně, při menším odchýlení od tématu o jeden stupeň. 

- Jazyková správnost by měla odpovídat úrovni B2. 

- Na vypracování má student 60 minut. 

Ústní zkouška  

- Prezentace na vylosované téma 

- Diskuse na téma přednesené prezentace 

 

Hodnocení: 

- Pokud je student hodnocen známkou „nedostatečný“ v jedné části maturitní  zkoušky, musí 

danou část opakovat v opravném termínu. 

- Váha hodnocení částí zkoušky je: 40% písemná, 60%  ústní část 

Výsledná známka se stanoví následujícím způsobem:  

Písemná práce Ústní část Výsledná známka 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 2 

1 4 3 

2 1 1 

2 2 2 

2 3 3 

2 4 3 

3 1 2 

3 2 2 

3 3 3 

3 4 4 

4 1 2 

4 2 3 

4 3 3 

4 4 4 

 

 
 
 

 



Požadavky k maturitě a hodnocení maturitní práce ze ZSV 

 

Požadavky jsou dvojího typu, jednak úspěšné zvládnutí tří testů z látky posledních čtyř let (tedy 

odborných předmětů ZSV), jednak z obhajoby maturitní práce. 

Testy píší studenti během roku tři, 1) psychologie – sociologie, 2) politologie – právo, 3) ekonomie – 

filosofie. Podmínkou pro úspěšné absolvování je zisk aspoň 60% bodů ze všech testů dohromady (v 

případě nedosažení této hranice píše student náhradní testy pouze z každého testu, v němž nedosáhl 

požadované šedesátiprocentní hranice). Zvládnutí testů je podmínkou pro připuštění k maturitní 

zkoušce. 

Maturitní zkoušku tvoří obhajoba maturitní práce. Při ní musí student zpracovat dohodnuté 

společenskovědní téma v předepsaném rozsahu (15 – 20 normostran) a splnit parametry odborného 

testu (faktografická správnost, podložené informace, stylistická odbornost, schopnost samostatného 

uvažování a vyvozování relevantních závěrů, citace, formální úprava). Známka vychází ze dvou posudků 

k odevzdané práci, kdy jeden obdrží student od vedoucího své práce, druhý od oponenta. Obě známky 

mají stejnou váhu. Průměrná známka je východiskem pro obhajobu. Podle kvality obhajoby se známka 

pozmění do finální podoby. 

 

Hodnocení maturitní  práce z  IVT 

 
 

 

Kritérium a hodnocení 
 

Hodnocení 
vedoucího 

maturitní práce 
oponenta 

maturitní práce 
Odborná úroveň práce a podíl vlastní práce žáka (celkem max. 20 bodů) (celkem max. 20 bodů) 

Formální úroveň práce (celkem max. 5 bodů) (celkem max. 5 bodů) 

Přístup žáka ke zpracování práce (celkem max. 20 bodů) (nehodnotí) 

Celkem bodů 45 25 
 
 

Hodnocení obhajoby práce Hodnotí maturitní komise 

Přednes referátu (celkem max. 10 bodů) 

Reakce na dotazy komise, odpovědi na zadané otázky (celkem max. 10 bodů) 

Úroveň prezentace (celkem max. 10 bodů) 

Celkem za obhajobu maturitní práce (max. 30 bodů)  

Souhrnné hodnocení maturitní práce (max. 100 bodů)  
 

 

 
 

Hodnocení zkoušky Maximum bodů Dosažené Prospěch 
(prospěl/neprospěl)  body  

 Maturitní práce 100   

Klasifikace  

 



Hodnocení maturitní práce: 

100–80 bodů  výborný 

79–65   bodů chvalitebný 

64–55   bodů  dobrý 

54–25   bodů  dostatečný 

24–0     bodů  nedostatečný 

 

Požadavky k maturitě a hodnocení maturitní práce z deskriptivní geometrie 
 

Požadavky jsou dvojího typu, jednak úspěšné zvládnutí dvou závěrečných testů z látky probírané ve 

čtvrtém a pátém ročníku deskriptivní geometrie, jednak obhajoba maturitní práce. 

Obsah prvního závěrečného testu:  

1. Polohové a metrické úlohy geometrických útvarů;  

2. Fokální vlastnosti kuželoseček. 

Obsah druhého závěrečného testu: 

1. Hranaté kolmé těleso s podstavou v obecné rovině; 

2. Řez kosého hranolu nebo kosého jehlanu s podstavou v půdorysně nebo v nárysně obecnou 

rovinou (pomocí afinity nebo kolineace); 

3. Rotační kolmé těleso s podstavou v obecné rovině. 

Podmínkou pro úspěšné absolvování každého ze závěrečných testů je zisk aspoň 60 % bodů. Test, z 

něhož student získá menší počet bodů, může opakovat. Zvládnutí obou testů je podmínkou pro 

připuštění k maturitní zkoušce. 

 

Hodnocení maturitní práce z deskriptivní geometrie: 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení vedoucího 

maturitní práce 
Hodnocení oponenta 

maturitní práce 

Odborná úroveň práce a podíl vlastní práce žáka max. 20 bodů max. 20 bodů 

Formální úroveň práce max. 5 bodů max. 5 bodů 

Přístup žáka ke zpracování práce max. 20 bodů nehodnotí 

Celkem bodů max. 45 max. 25 

 

Hodnocení obhajoby práce Hodnotí maturitní komise 

Přednes referátu max. 10 bodů 

Reakce na dotazy komise, odpovědi na zadané otázky max. 10 bodů 

Úroveň prezentace max. 10 bodů 

Celkem za obhajobu maturitní práce (max. 30 bodů)  

Souhrnné hodnocení maturitní práce (max. 100 bodů)  

 



Klasifikace maturitní zkoušky z deskriptivní geometrie 

80 – 100 bodů výborný 

65 – 79 bodů chvalitebný 

55 – 64 bodů dobrý 

25 – 54 bodů dostatečný 

0 – 24 bodů nedostatečný 

 

 


