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Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní 
zkoušky ve školním roce 2022/2023  

Ředitel Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace stanovuje v souladu s § 24 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, v platném znění, pro profilovou část maturitních zkoušek následující způsoby hodnocení dílčích 
zkoušek a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek. 

1. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  
2. Klasifikaci žáka při maturitní zkoušce schvaluje na návrh zkoušejícího zkušební komise hlasováním. 
3. U zkoušek, které se skládají z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, 

pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.  
4. Pokud žák nevykoná úspěšně některou dílčí část zkoušky, opakuje pouze tuto dílčí část zkoušky.  

5. Pokud se zkouška skládá z ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce, zohlední zkoušející ve svém 
návrhu výsledného prospěchu žáka v daném předmětu hodnocení maturitní práce a její obhajoby 
minimálně jednou polovinou. Pokud komise dospěje hlasováním k jinému výsledku, provede se o 
hlasování písemný zápis.  

6. Pokud se zkouška skládá z ústní zkoušky a písemné práce, tvoří hodnocení písemné práce 40 % a 
hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

7. Hodnocení části maturitní zkoušky maturitní práce a její obhajoby je stanoveno nařízením ředitele 
ze dne 30. 9. 2021, které je zveřejněno mimo jiné na úřední desce školy. 

8. Hodnocení části maturitní zkoušky písemná práce je stanoveno nařízením ředitele školy ze dne 30. 

9. 2021, které je zveřejněno mimo jiné na úřední desce školy. 
9. Pokud při hlasování nastane rovnost hlasů, rozhoduje hlas předsedy maturitní komise. 
10. Profilová maturitní zkouška: 

a. V jednotlivých předmětech si žák losuje jedno zadání z 20 až 30 témat, která jsou platná 
pro jarní i podzimní zkušební období. 

b. Maturitní zadání obsahuje název a rozvíjející témata. Zkušební komise v rámci zkoušení 
nemusí ověřit znalosti ve všech rozvíjejících tématech. Rozvíjející témata slouží k lepší 
orientaci žáka při přípravě na ústní maturitní zkoušku profilové části.    

c. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce z českého jazyka a 
literatury a cizího jazyka trvá 20 minut. Pokud to povaha předmětu vyžaduje, může 
předseda zkušební komise rozhodnout o prodloužení této doby na 30 minut. Ústní 
zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

d. Při ústní zkoušce nelze u stejné maturitní zkušební komise v jednom dni losovat dvakrát 
stejné téma. 

11. Hodnocení profilové zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice: 
a. Kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka 

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze čtyř částí: úvodu, který není bodově 
hodnocen (část 1), popisu a srovnání obrázků (část 2), interakce žáka a zkoušejícího (část 
3) a samostatného mluveného projevu (část 4). V každé z částí 2–4 může žák získat 
maximálně 9 bodů (3 b za zadání a obsah, 3 b za lexikální kompetenci a 3 b za kompetenci 
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gramatickou). Kompetence fonologická se hodnotí 3 body za celou zkoušku, celkem za 

zkoušku je možné získat maximálně 30 bodů (27 bodů za jednotlivé úkoly a 3 body za 

fonologickou kompetenci), přičemž 30–27 bodů výborný, 26–22 bodů chvalitebný, 21–17 

bodů dobrý, 16–12 bodů dostatečný, 11–0 bodů nedostatečný.   

Zadání a obsahu – posuzuje se, do jaké míry sdělení odpovídá zadání a jak je účelné, 
souvislost sdělení s lineárním sledem myšlenek, používané komunikativní strategie a 
případná potřeba pomoci zkoušejícího. 
Lexikální kompetence – posuzuje se šíře a správnost slovní zásoby, jak moc případné 
chyby brání porozumění. 
Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti – posuzuje se rozsah a 

správnost gramatických prostředků a PTN, jestli případné chyby brání porozumění. 
Fonologická kompetence – posuzuje plynulost a srozumitelnost projevu, správná 

výslovnost a přirozenost intonace. 
b. Kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 

Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury se provádí podle čtyř kritérií:   
Analýza uměleckého textu – část téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, 
literární druh a žánr; část vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsob, typy 
promluvy, veršovaná výstavba; část jazykové prostředky. Literárněhistorický kontext 
literárního díla. Analýza neuměleckého textu – část porozumění textu, charakteristika 
komunikační situace; část funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky. 
Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Každá část je 
hodnocena na bodové škále 0–4 body, maximální dosažitelný počet bodů je 28, přičemž 
28–25 bodů výborný, 24–21 bodů chvalitebný, 20–17 bodů dobrý, 16–13 bodů 

dostatečný, 12–0 bodů nedostatečný.   

 

 

Stupeň 1 – výborný: 

Z žákova výkonu je zřejmé, že ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 
rozumí jejich podstatě a chápe vztahy mezi nimi. Jeho reakce na zadané úkoly či otázky je pohotová a 
v naprosté většině případů správná. Pokud se výjimečně dopustí chyby, je schopen její korekce. Osvojené 
poznatky a dovednosti uplatňuje samostatně, bez pomoci zkoušejícího. Jeho ústní, písemný resp. grafický 
projev je přesný a výstižný. 

Stupeň 2 – chvalitebný: 

Z žákova výkonu je zřejmé, že většinou ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
uceleně, převážně dobře rozumí jejich podstatě a chápe vztahy mezi nimi. Na zadané úkoly či otázky 
reaguje s mírnou prodlevou, ovšem většinou správně. Pokud se dopustí chyby, je s případnou malou 
pomocí zkoušejícího schopen její korekce. Osvojené poznatky a dovednosti uplatňuje z větší části 
samostatně, jen s drobnou pomocí zkoušejícího. Jeho ústní, písemný resp. grafický projev je převážně 
přesný a výstižný.  

Stupeň 3 – dobrý: 
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Z žákova výkonu je zřejmé, že ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti jen 
částečně uceleně a ne vždy zcela chápe vztahy mezi nimi, většinou však rozumí jejich podstatě. Jeho reakce 
na zadané úkoly či otázky může občas přicházet s viditelnou prodlevou a ne vždy je správná. Pokud se 
dopustí chyby, je schopen s pomocí zkoušejícího její korekce. Osvojené poznatky a dovednosti uplatňuje 
jen s malou pomocí zkoušejícího. V jeho ústním, písemném resp. grafickém projevu jsou nepřesnosti, i 
přes ně je však srozumitelný a jasný.  

Stupeň 4 – dostatečný: 

Z žákova výkonu je zřejmé, že má v ucelenosti a úplnosti požadovaných poznatků, fakt, pojmů, definic a 
zákonitostí závažné mezery, často nechápe vztahy mezi nimi, a v některých případech dokonce nerozumí 
jejich podstatě. Jeho reakce na zadané úkoly či otázky často přichází s viditelnou prodlevou a vyskytují se 
v nich závažné chyby, které někdy není schopen korigovat ani s pomocí zkoušejícího. Jeho výkon je 
nesamostatný, je závislý na otázkách zkoušejícího. Jeho ústní, písemný resp. grafický projev je špatně 
srozumitelný a nepřesný, žák má potíže vystihnout podstatu myšlenky. 

Stupeň 5 – nedostatečný: 

Z žákova výkonu je zřejmé, že si požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti neosvojil 
uceleně, přesně a úplně. Jeho znalosti jsou jen útržkovité bez skutečného pochopení vzájemných vztahů 
či podstaty látky. Jeho projev je zcela nesamostatný, ovšem často není schopen uplatnit své znalosti ani 
s pomocí zkoušejícího. Na některé zadané úkoly vůbec nereaguje, na jiné reaguje se závažnými chybami, 
které následně není schopen odstranit ani s velkou pomocí zkoušejícího. Jeho ústní, písemný resp. grafický 
projev je často zcela nesrozumitelný a nepřesný, žák nedokáže ani vágně vystihnout podstatu myšlenky.  

 

 

V Ostravě-Porubě dne 1. 9. 2022 

Č.j.: WG/2038/2022 

 

Mgr. Jan Netolička 

ředitel Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba 
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