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PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

STRUKTURA A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Na základě opatření obecné povahy č. j. MŠMT-3267/2021-2 ze dne 15.2.2021 je profilová 
maturitní zkouška z cizího jazyka tvořena pouze ústní zkouškou. 

 

Průběh zkoušky 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 
pracovního listu obsahujícího 3 zadání ke konkrétnímu tématu a 1 zadání ověřující znalost 
terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

Příprava na ústní zkoušku: 20 minut 

Doba trvání zkoušky: 15 minut 

 

Struktura ústní zkoušky/pracovního listu:  

ČÁST DÍLČÍ TÉMA BODY 

1. Reakce na otázky 0-9 

2.  Popis a srovnání obrázků 0-9 

3. Samostatný souvislý ústní projev 0-9 

4. Porozumění odbornému textu, terminologie, interakce 0-9 

1.-4. Fonologická kompetence 0-3 

 

Kritéria hodnocení: 

Ústní část zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze čtyř částí.  

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:  

I. Zadání / Obsah a projev  
II. Lexikální kompetence 
III. Gramatická kompetence  
IV. Fonologická kompetence  

 

Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté 
kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny tři části dohromady.  
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Ve čtyřech částech zkoušky je každé kritérium hodnoceno podle bodové škály 0–1–2–3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za jednotlivé části zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech 
bodech). 

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny čtyři části body na bodové 
škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno 
kritérium po max. třech bodech). 

V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 
hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a 
výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0.  

V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev 
nevztahuje k zadanému tématu, či ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka. 

 

Celkový maximální počet bodů je 39. 

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 40 procentních 
bodů, tj. 15 bodů.  

 

 

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu 
vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. 

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za 
podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 
Sb. 

 

Vypracovala Mgr. Simona Bohuňovská, předsedkyně PK 

Projednáno PK SVP dne 9. 11. 2020, upraveno v souladu s OOP ze dne 15. 2. 2021. 

Schválil dne 12. 3. 2021 PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy 

BODY PROSPĚCH 

34 - 39 výborný 

28 - 33 chvalitebný 

22 - 27 dobrý 

16 - 21 dostatečný 

0 - 15 nedostatečný 


