
KRFÉRIA HoDNocENí zroušrr pRopll-ovÉ čÁsn MATURITNí zxoušrv z oogoRt!Ýcn pŘrouĚtŮ ve školním roce 2022-2o23

klaslfikační
stupeň hodnocení Dosažená tiroveň splnění zadání,žákz

L - dosáhl požadované rovně
vÝgonNtÝ - zcela splnil rozsah zadání

Reakce během zkoušky - žák:

- odpovídá a pracuje s tématem zcela
samostatně

Procentuá!nívyjád ení
spěšnosti spl nění zadáni

ze strany žáka

88%- too%

dosáhl požadované rovně2 -:__, :_".;:;_._._;:';_^.-_. _. ^? ]?_yl...._ : . ^J__l^!l... - odpovídá a pracuje s tématem samostatně s

cHvnl]lrrgN]Ý - rozsah zadání splnil s drobn, mi, ojediněl, mi nedostatky ,:i,_;;;i;r".ii,r"eri;íh; - 73% - 87%
a chybami 

"-------"' minimální pomocí vyučujícího

3 - dosáhl požadované rovně s pomocívyučujícího - odpovídá a pracuje s tématem samostatně s

DOBRÝ - p i plnění zadáníse vyskytovaly chyby a nedostatky pomocí vyučujícího 56%'72%

- dosáhl požadované rovně s v raznou pomocí
4 vyučujícího - p i práci s tématem pot ebuje soustavné

DoSTATEčNÝ - pri plněni zadánise vyskytova ly závažnéchyby a vedení 
r--'---'- 360/o-55%o

nedostatky

nedosáhl požadované rirovně ani s v raznou pomocí L__ __5 ' -;'.;:: '-- - bez soustavného vedenípráci s tématem
ruroosinrrčruÝ vYučujícího 

""r"rjJ 
o% - 35%

- zadánisplnil v rozsahu nižším než stanovené minimum nezvládá



V roky zastupující jednotlivé stupně a jednotlivá kritérla hodnocení p i kIasifikaci zkušebích p edmět profilové části maturitní zkoušky

klasifikační
stupeň hodnocení

2

CHVALlTEBNÝ

4
DOSTATEČNÝ

5

NEDOSTATEČNÝ

1,

vÝsonNÝ

3

DoBRÝ

Kvalita získan, ch znalostí a dovedností - žák:

- učivo ovládá

učivo ovládá s minimálními nedostatky

učivo ovládá s nedostatky

učivo ovládá se závažn, mi nedostatky

- učivo neovládá aniv minimálním rozsahu

Uplatňování znalostí a dovedností - žák:

- samostatně uplatňuje znalosti a dovednosti

- vyžaduje minimální pomoc p i uplatňování
znalostí a dovedností

- vyžaduje pomoc, je méně samostatn,

- p i soustavném vedení uplatňuje znalosti a

dovednosti se závažn, mi chybami

- nenabyl znalosti a dovednosti

kva!ita komunikativních
dovedností - žák:

vyjad uje se v, stižně,
souvisle, adekvátně věku,
p esně, správně

vyjad uje se celkem v, stižně,
souvisle, správně

občas se vyjad uje nep esně,
nesouvisle, často dělá chyby

vyjad uje se se značnrimi
obtížemi, nesouvisle, se

závažnlimi chybami

neumíse souvisle vyjád it ani

s pomocí



KRITÉRIA HoDNocENí zroušer pRorllovÉ čÁsn MATuRITNí zroušrv z pRRrrlcrÉ
zrOUŠrV Z OOgOní{ÝCn pŘroruĚTŮ konané formou maturitní práce a jeií obhajoby

8odové hodnocení vedoucího práce

N áročnost zpracováni tématu i§ - 10 osdŮi
I

Splnění cíle zadání í0 - 10 DodŮi

14u"1;1g 1,ýsledné práce iů - 10 oodii §:*§

íkýallta :pracování dOtiumenlace. piinos práce" nrcžnost je.}iho praklického \ryUiiti funkěncst řeš€na)

PTístup autora k Ťešeni í0 - 10 sodŮ}

ivyuiití=nalos1: ziskaných studiem, r!užili odbomé líteralury tvurii přktupr

Formální stránka práce í0 - 10 oúdůi

r]a:yková a stllistická úpra,ta, ícrmálni náležito§li práce, grafická Úptaťa rc=sah prácel

Učast na konzgltacích a jejich prŮběh iú _ 30 D{dŮ}

Bodové hodnocení oponenta

N áročnost zpracování tématu í0 - 10 oodŮ}

Splnění cíle zadání í0 - 10 sod!)

Kvalila výsledné práce i§ - í0 oodúi

íkvalita:pracovánídc}iun€nlace, pŤinos práce. rncinostje.lího prakliokÉho v.lulitl funkčnost ieěeníi

PŤístup autora k Ťešeni í0 - 10 úodŮ)

ívyuiitíznalosl'ziskaných studiem. ,r.+užiti odbomé lrteralury. t.urči přístupr

Formální stránka práce iú _ 10 uodi) s
rja:ykcvá a styli§tická ůprava. fcrrnálni náležito§ti práce. grafic)tá úprava ro:sah práce'i

Součeí bodových hodnocení vedoucího práce a oponenta

Bodové hodnoceni obhajoby rnaturitni práce

Vedouci práce iú _ 30 Dsd;l)

Oponent iú - 30 oodůi

a-|3

Klasifikačni bodová stupnice

Peiet bodŮ Výs|edné hocnoceni Po;n ,

1ň1 - í95 ,lýř:rnii Je-li klerékoli,J z kr;lérii vedcueinr práce nebo oponentent iodnocelo počtem bodŮ C

í3? _ í§,5' LŤýál,jÉb,lri ikrorně bodŮ udělených za ,;cn:ul]iace) je rnaturitní práce a tecy i prakiická zkouška

161 _ í5ú dcJ,v : odborniich piedrnětŮ autonlali9kť hcdnccen3 stupnám nedoslateěný i\"ř kap.2 3 1

11 - í§1 obsiaieó,"1i smĚrnice ředitelÉ škory č. 325],.



KRITÉRIA HoDNocENí zxouše x n oílčícn zroušsr pnorllovÉ čÁsn MATuRITNí zroušry z
ČrSXÉHO JAZYKA R CIZÍHO JAZYKA

způsog Wpočru n wÁoŘsruívÝsleoru MATuRlTní zroušry z čssrÉno JAzyKA R ctzíHo
JAzYKA

Žák vykoná zkoušku či dílčí zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí
hranice úspěšnosti příslušné zkoušky či dílčízkoušky vyjádřená procentními body, pokud není dále v

textu uvedeno jinak.

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemn é práce 40 %

a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Výpočet výsledku zkoušek a dílčích zkoušek vyjádřený procentními body se provede podílem

dosaženého bodového rnýsledku žáka z dané zkoušky, resp. dílčí zkoušky, a maximálního
dosažitelného počtu bodů z dané zkoušky, resp. dílčí zkoušky, vynásobeným 100.

Úspěšné složení zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech dílčích zkoušek.

Hodnoty hranice úspěšnosti zkoušek z jednotlivých zkušebních předmětů vyjádřené procentními

body jsou uvedeny v následujícítabulce.

Zkušební předmět

Hranice úspěšnosti zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Hran ice

úspěšnosti
zkoušky

Převod procentních bodů na známku
(lrorní hranice intervalu v procentních bodech)
4
(dostatečný)

3

(dobrý)
2

(chvalitebný)
1

(výborný)
povinné předmětv

český iazvk a literatura 43%") 58 .0,ó 73 o/o 87 o/o LOO 0/o

cizí iazvk 44Yo+ 58 9É, 73 o/o 87 o/o !00 o/a

Převod výsledků zkoušek vyjádřených procentními body na známku je uveden v tabulce, přičem)l:

1. hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro uděleníznámky 4

- dostatečný, přičemž její hodnota se do bodového intervalu pro tuto známku započítává; pokud žák

vykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky a přesto vážený průměr procentních bodů nedosáhne hranice

úspěšnosti stanovené v následující tabulce v důsledku odlišných bodových škál hodnocení v
předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčí zkoušky vykonal úspěšně, je mu přiznána

známka 4 - dostatečný a celkový výsledek prospěl;

2. bodový interval pro udělení příslušné známky je zdola omezen horní hranicí nižšího stupně
známky (přičemž tato hodnota se do intervalu pro udělení příslušné známky s výjimkou známky 4 -
dostatečný nezapočítává) a shora omezen horní hranicí, jejíž hodnota se do intervalu započítává;

3, žák získá známku 5 - nedostatečný, pokud je jeho výsledek z příslušné zkoušky nižší, než je

hranice úspěšnosti zkoušky z daného zkušebního předmětu (s výjimkou případu uvedeného v
odstavci 1.).

*) Platí, pokud žák prospěl ze všech dílčích zkoušek, tj. ve všech dílčích zkouškách dosáhl nebo

překročil hranici úspěšnosti (pokud žák vykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky a přesto vážený
průměr procentních bodů nedosáhne stanovené hranice úspěšnosti v důsledku odlišných bodových

škál hodnocení v předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčí zkoušky vykonal úspěšně,
platí, že dosáhl hranice úspěšnosti); v případě, žežák z jedné čivíce dílčích zkoušek neprospěl (dosáhl

nižší bodové hodnoty než je hranice úspěšnosti dílčí zkoušky), neprospěl z komplexní zkoušky.



HRANIcE úspĚšruosrloílčíctt zroušrr rorunruÝcH FoRMou píseruruÉ pnÁce

Dílčízkoušku, konanou formou písemné práce, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne v případě

zkušebního předmětu český jazyk a literatura nejméně 40 procentních bodů a v případě zkušebního
předmětu cizíjazyk 44 procentních bodů. V absolutních bodech jsou hodnoty hranice ÚspěŠnosti

následující:

HRANlcE ÚspĚšruosrl DíLčícH zKoUšEK KoNANÝcH FoRMoU úsrruí zKoUŠKy Dílčízkoušku,
konanou formou ústní zkoušky, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 44 procentních bodů, což v
absolutních bodech znamená:

Dilčí zkouška konaná formou písemné práce z předmětu:
Hran ice
úspěšnosti
v bodech

Maximáiní
počet bodů

Ceský iazvk a literatura t2 30
Cizíjazyk (platí pro všechny cizíjazyky) ],6 35

Dílčízkouška konaná formou ústníz předmětu:
Hranice
úspěšnosti
v bodech

Maximální
počet bodů

ceský iazvk a literatura .r] 28

Cizi jazvk (platí pro všechnV cizí jazvkv) ],8 39



KRITÉRlA HoDNocENí oítčícH zxoušrx xotrtltvÝcx FoRMou píseruruÉ pnÁcr

zxušraruí pŘroruĚr: črsrÝ JAzyK A LITERATuRA

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura (Ót) je

hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií:

1, Vytvořenítextu podle zadaných kritérií
14 téma, obsah

1B komunikační situace, slohový útvar

2. Funkční užití jazykových prostředků

2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2B lexikum

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu
34 větná syntax, textová koheze

3B nadvětná syntax, koherence textu

Každéztěchtodílčíchkritériíjehodnocenobodynaškále0-1-2-3-4-5,MaximálnídosaŽitelnýpoČe1:
bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30,

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 14 nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvořenítextu podle 1666ntich

kritérií) hodnocena počtem bodů,,0", podle dalších kritériíse již nehodnotía výsledný počet bodů za písenrnou

práci je roven ,,0", Závazně se hodncltí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:

r písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje k

zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;

o písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 18: text prokazatelně nevykazuje

charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikačnísituace;
r písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovanli

rozsah slov.

Předmětem hodnoceníje pouze autorskýtext žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se

nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.
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zKušEBNí pŘroruĚr: clzí lnzyr

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze dvou částí se

samostatným zadáním. Každáz částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení
písemné práceje součtem bodů dosažených v obou částech.

Kritéria (l. až lV.) a dílčí kritéria (lA až lVB) hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následujícÍ:

l. Zpracování zadání lObsah písemné práce
lA Zadání
lB Rozsah, obsah textu

ll. Organizace a koheze textu
llA Organizace textu
llB Koheze textu a prostředky textové návaznosti

lll. Slovní zásoba a pravopis
lllA Přesnost použité slovní zásoby
lllB Rozsah použité slovnízásoby

lV. Mluvnické prostředky

lVA Přesnost použitých mluvnických prostředků
lVB Rozsah použitých mluvnických prostředků

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 - t - 2 - 3, Maximální počet dosažitelných bodů za
první část písemné práce je 2a (8 x3|.

;čtá jj{ďii : &ťÉiiA i+óóiúoťt úl i§EiňrŇĚ pMď-l čAšŤl

Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:

l. Zpracování zadání lObsah písemné práce

ll. Organizace a koheze textu
lll. Slovní zásoba a pravopis
lV. Mluvnické prostředky

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 - 1- 2 - 3. Maximální počet dosažených bodů za druhou
část písemné práce je 12 (a x 3).
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c|zí.lAzYK - KR|TÉR|A HoDNocENi PíSEMNÉ PRÁCE - 2. čÁsT

Maximálnídosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou
částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 72).

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu lA 1. části (Zadání) nebo v kritériu l. 2. části (Zpracování

zadáníl Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů ,,0", se daná část písemné práce podle dalších
kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven ,,0".

Dílčí kritérium lA 1. části nebo kritérium l. 2. části je hodnoceno počtem bodů ,,0" v případě:

o nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému

tématu / komunikační situaci;
o nedodrženítypu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup;

r nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.

Vdílčím kritériu lA 1. částinebo kritériu 1.2. částinenídelšítext penalizován.

Předmětem hodnoceníje pouze autorský text žáka, Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se

nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení,
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KRFÉRIA HoDNocENí oílčícx zroušsx xotrtRnÝcn FoRMou úsrruízroušry

zrušrgNí pŘeomĚr: črsrcÝ JAzyK A LITERATuRA
Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř
následujících kritérií:
l.Analýza uměleckého textu:
l.část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr
ll,část: vypravéč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba
l l l.část: jazykové prostředky
2.Literárněhistoriclcý kontext literárního d íla
3.Ana!ýza neuměleckého textu:
l.část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
ll.část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
4.Výpověd'v souladu s jazykouými normami a se zásadami jazykové kultury

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech. KaŽdé

kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 - 1- 2 - 3 - 4. Maximální dosaŽitelný poČet

bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.
Pro analýzu uměleckého textu (L. kritérium) a literórněhistorický kontext literórního díla (2. kritérium) platí:

l.Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body,je za
ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body,

2.Za krltérium analýza uměIeckého textu musížák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body,je za

ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje k výkonu
žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:
3.Pokud žák získá v někeré z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v l. až lll. části analýzy uměleckého textu a/nebo v
rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v l. až ll. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů,
může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen
maximálně 3 body.
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zKUšEBNí pŘroruĚr: clzí lRzyrv

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu cizí jazyk sestává ze tří částí. Pro hodnocení zkoušky

se používají následující kritéria:
l, Zadání / Obsah a projev
ll. Lexikálníkompetence
lll. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti
|V, Fonologická kompetence

Každá ze tří částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je aplikováno na celou
zkoušku.

Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 - t- 2 - 3. MaximálnídosaŽitelný počet bodŮ za každou

ze tří částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). Třetíčásti je přiřazena váha 2 (maximálnídosažitelný
počet bodů je tedy 9 + 9 + 2x9). Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčízkoušky (včetně započtení borlů za

čtvrté kritérium, uplatněné na celou zkoušku)je 39 (tj.36 + 3).

V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu l. (Ladání l Obsah a projev) hodnocena porštem

bodů 0", podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního
projevu je roven ,,0".

V kritériu l. se uděluje ,,0" v případě:

o nesplnění požadavků zadání: ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikai:ní
situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalosl,í či

dovedností ve 3. části, ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.

clzÍ JAZYK _ KR|TÉRlA HoDNocENi Ůsrrui zxouŠxv

| - Zrdiní/Obsrh r proicv ll - l.xikilni komprttnc.
lll - Gřrmatická komp.tcnc. .

Prostř€dky tcxtové návrzno5ti (PTN} '
lV - Fonolo3ická komp.i!nc.
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=, .žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen ,,žák s PUP"}.

Žáci s pup mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na uzpůsobení podmínek
spočívajících

. v uzpůsobení,,procesního charakteru", a to například na úpravu prostředí, navýšení
časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek maturitní zkoušky, použití

kompenzačních pomůcek, tlumočenía technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci

o v hodnocení, které vychází ze zařazení žáka do kategorie a skupiny SPUO a respektuje

toleranci symptomů pro písemnou práci a ústní zkoušku

dne: L99.2022




