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Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky  

SŠ a ZŠ Tišnov, příspěvková organizace, třídy 2.F a 3.G – 2020/2021 

Maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška ze zkušebního předmětu ekonomika 
podniku, management a marketing 

 
 
 
 
 
 
Maturitní práce s obhajobou: 
Hodnocení zkoušky se zohlední průměrem dvou známek V případě, že známku nelze stanovit 
průměrem, stanoví oba vyučující na základě porady.  
Je – li však student hodnocen v jedné z části známkou nedostatečný, je tak hodnocena celá 
zkouška maturitní práce s obhajobou.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maturitní práce 
s obhajobou 

 

Posudek Obhajoba 
podnikatelského 

záměru 

Hodnocení vedoucího 
maturitní práce 

Hodnocení 
oponenta 

Hodnocení vedoucího 
maturitní práce 

Hodnocení oponenta 
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Ústní zkouška ze zkušebního předmětu ekonomika podniku, management a marketing: 
Hodnocení zkoušky provede zkoušející a přísedící. Hodnocení se provede v souladu s Vyhláškou 
o maturitní zkoušce č. 177/2009 Sb.  
 
Písemná zkouška z předmětu účetnictví:  
Hodnocení zkoušky provede zkoušející na základě celkového počtu bodů získaných za řešení 
dílčích příkladů a zadání.  
 

Počet bodů Hodnocení 
280 - 239 výborný 
238 - 197 chvalitebný 
196 - 155 dobrý 
154 - 113 dostatečný 

112 - 0 nedostatečný 
 
 

Zkouška ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk 
 
Hodnocení profilové části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
Koná – li žák obě části příslušné profilové zkoušky (písemnou práci i ústní zkoušku ) je základem pro 
stanovení celkového hodnocení z tohoto zkušebního předmětu ze 40 % hodnocení písemné práce a 
ze 60%  hodnocení ústní zkoušky. 
Pokud koná jenom jednu část zkoušky, je celkového hodnocení rovno hodnocení této části zkoušky. 
 
Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je úspěšné vykonání všech jejích částí. 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury a ústní zkouška z českého jazyka a 
literatury a ústní zkouška z anglického jazyka 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 
Písemná práce bude posuzována z hlediska tří oblastí hodnocení: 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 
 1A – 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 
 3.A – větná syntax, textová koheze 
 3.B – nadvětná syntax, koherence textu 

 
Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 –1 –2 –3 –4 –5. Maximální dosažitelný 
počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30. V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A 
nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření textu podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, 
podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“. 
Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 
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•písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje k 
zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma; 
•písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně nevykazuje 
charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace; 
•písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovaný 
rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 slov). 
  
Přepočet bodů na známky: 
30 –27 bodů – výborný 
26 –22 bodů – chvalitebný 
21 –16 bodů – dobrý 
15 –12 bodů – dostatečný 
11 –  0 bodů – nedostatečný 
 
Hodnocení provede vyučující českého jazyka a literatury. 

 
 
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura: 
 
Zkouška konaná ústní formou ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena 
podle čtyř následujících kritérií: 

1. Analýza uměleckého textu: 
I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba 
III. část: jazykové prostředky 
2. Literárněhistorický kontext literárního díla 
3. Analýza neuměleckého textu: 
I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace 
II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 
4. Výpověď v souladu s jazykovými 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 (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla 
(2. kritérium) platí: 
1.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 kritérium analýza uměleckého textu musí žák 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 některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy uměleckého 
textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až II. části analýzy 
neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a 
zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 b 
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Přepočet bodů na známky: 
28 –25 bodů – výborný 
24 –21 bodů – chvalitebný 
20 –17 bodů – dobrý 
16 –13 bodů – dostatečný 
12 –  0 bodů – nedostatečný 
 
Hodnocení zkoušky provede zkoušející a přísedící. 

 
 
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu anglický jazyk:  

 
Kritéria hodnocení ústní zkoušky jsou zpracována v souladu s platnou metodikou MŠ a Cermat v 
návaznosti na strukturu pracovního listu. Všechny čtyři části plus část týkající se fonologické 
kompetence se hodnotí bodově dle přiložené tabulky s maximálním počtem 39 bodů. Hodnotitel  
i přísedící zapisují své hodnocení do záznamového archu a ke stanovení výsledného hodnocení 
musí dojít ke vzájemné shodě. 
 
Hodnocení zkoušky provede zkoušející a přísedící. 

 
 

 
 
 
 
V Tišnově dne 10. května 2021 

 
 
Za předmětovou komisi:     Mgr. Richard Mašek, DiS. 

          
     Ing. Zuzana Břenková 

 
 
 
 
Předseda maturitní komise: 


