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Kritéria pro hodnocení maturitních zkoušek z ANJ (profilová část) ve 

školním roce 2021/2022 

 

Písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka jsou podle novely školského zákona             

(zákon 561/2004 Sb.) součástí profilové maturitní zkoušky. V souladu s platným zněním 

vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou a po projednání se členy předmětové komise všeobecně vzdělávacích 

předmětů dne 05. 11. 2021 byla stanovena následující kritéria hodnocení profilové části 

maturitní zkoušky z anglického jazyka: 

 

Hodnocení profilové části z anglického jazyka 

 

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také 

části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení 

zkoušky. V případě zkoušek z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 

hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.  

 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 

pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. Aby žák uspěl v celé maturitní zkoušce z 

anglického jazyka, musí uspět ve všech třech dílčích zkouškách 

 

Dílčí zkouška Čas na konání 

zkoušky 

Váha dílčí zkoušky 

Didaktický test 110 min 0 %, pouze „prospěl“/“neprospěl“ 

Písemná práce 60 min 40 % 

Ústní zkouška  15 min 60 % 

 

 



Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:  

a) 1 - výborný,  

b) 2 - chvalitebný,  

c) 3 - dobrý,  

d) 4 - dostatečný,  

e) 5 - nedostatečný.  

 

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího 

jazyka zkouškou podle § 19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně 

prospěchu slovo „nahrazeno“.  

 

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí 

žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo 

její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi 

předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky 

zkušební maturitní komisí.  

 

Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, 

oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání 

ústních zkoušek.  

 

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným výše. 

Jestliže žák po zahájení některé 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 některou zkoušku nebo její 

část, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části 

v jiném termínu téhož zkušebního období.  

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle 

závažnosti  formální úpravy znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového 

limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní 

zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou 



nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů 

s doporučením. 

 

Výsledky zkoušek profilové části maturitní zkoušky předá ředitel školy. 

(https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/2021-2022/vyhlaska_177-20091-1-

2022_vyzn_zmeny.pdf ) 

 

 

  



Písemná práce z anglického jazyka 

 

Zadání a vypracování 

 

• Zadání písemné práce zahrnuje vytvoření dvou souvislých textů v českém jazyce o 

minimální celkové délce 200 slov. Zadání práce stanoví ředitel školy, písemná práce 

se nezadává centrálně. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování 

zadání a popřípadě výchozí text k zadání.   

 

• Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky 

daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru 

vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné práce pro více oborů 

vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů. 

 

• Úroveň písemné práce musí odpovídat výstupní úrovni daného oboru vzdělávání – B1 

pro střední odborné školy pro 1. jazyk.  

 

• Písemná práce je tvořena dvěma částmi: 

 

• První delší práci v rozsahu 140 – 170 slov (a s tím spojenou formu) si 

vybírá jedno ze tří zadání.  

 

• Druhá kratší práce v rozsahu 60 – 70 slov má jednotné zadání pro 

všechny žáky. 

 

 Na písemnou práci z anglického jazyka je vyhrazeno 70 minut. Součástí těchto             

70 minut je i čas na přečtení a promyšlení, výběr zadání první části (10 min). 

 

• Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník bez příloh, který 

žák odevzdá nejpozději do 28. 03. 2022. Slovník bude zkontrolován a vložen do 

obálky. 

 

• Žáci svůj text zapisují přímo do záznamového archu. 

 



Hodnocení 

 

• Způsob a kritéria hodnocení včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného 

hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy - přidělování bodů a následné hodnocení 

vychází z příručky: Maturitní zkouška z anglického jazyka – písemná práce (ISBN 978-

80-87337-16-5), vydané společností CERMAT v roce 2013, dostupné z: 

https://www.gymnaziumhello.cz/Files/SDzWMqM5I_3_o=/MZ%20z%20AJ%20-

%20PP.pdf,  

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KRITERIA-

HODNOCENI/kriteria_hodnoceni_prilohy.pdf 

 

• Hodnocení je součástí záznamového archu. 

 

  



Ústní zkouška z anglického jazyka 

 
 Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním 

vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku 

a náhradní zkoušku. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

 

 Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu.  

 
 U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L 

(Agropodnikání, Ekonomika a podnikání a Veterinářství) je součástí pracovního listu 

i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 

odborného vzdělávání.  

 
 Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jeden pracovní 

list s tématem. Pracovní list obsahuje 4 části. První tři části jsou monotématické 

a čtvrtá část je odborně zaměřená na znalost odborné slovní zásoby.  

 
 Po krátkém motivačním úvodu následuje první část (3 min) ústní zkoušky, ve které má 

žák v odpovídající míře podrobnosti zodpovědět běžné dotazy vztahující se k jednomu 

danému všeobecnému tématu nebo k reáliím. Ve druhé části (5 min) ústní zkoušky 

má žák v samostatném ústním projevu popsat obrázek, porovnat dva obrázky 

a poskytnout informace k témuž tématu jako v předchozí části. Ve třetí části ústní 

zkoušky probíhá samostatný ústní projev k témuž tématu jako v předchozích částech. 

Ve čtvrté části probíhá samostatný ústní projev na jedno odborné téma. Třetí a čtvrtá 

část mají vyhrazený společný čas 7 min. 

 

• Ústní část profilové zkoušky z anglického jazyka trvá 15 minut. 

 

• Žák má 20 minut na přípravu s využitím překladového slovníku, atlasu, pracovních 

listů a obrazového materiálu spojeného s daným tématem. 

 

 
 
 
 
 
 

Hodnocení 



 

• Hodnocení probíhá na základě kritérií vydaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy Č. j.: MSMT-9020/2019-1 (příloha 6,8), dostupné z 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KRITERIA-

HODNOCENI/kriteria_hodnoceni_2019.pdf  

 

• Jednotlivé části ústní zkoušky jsou bodovány zvlášť, výsledný počet bodů je tvořen 

součtem bodů za všechny čtyři části. 

 
• Záznam o průběhu zkoušky včetně bodového hodnocení bude součástí tabulky 

„Záznam o hodnocení ústní zkoušky“. 

 
 
Projednáno předmětovou komisí. 


