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Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury před zkušební 

maturitní komisí 

Školní rok 2022/2023 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ředitelka školy určila v souladu s rámcovým a školním 

vzdělávacím programem maturitní seznam literárních děl. Zároveň stanovila kritéria pro sestavení 

vlastního seznamu literárních děl žákem, který je platný i pro opravnou a náhradní zkoušku.  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 

úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující 

znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Žák má k dispozici obecnou strukturu   

ústní zkoušky z českého jazyka a literatury.   

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého 

znevýhodnění právo na navýšení časového limitu, atd. (viz Formulář doporučení k uzpůsobení 

podmínek pro konání MZ – Specifické poruchy učení a ostatní).  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava 

k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

Neodevzdá-li žák do určeného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních 

listů ke všem dílům maturitního seznamu. 

V průběhu zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pracovní pomůcky vyjma pracovního listu, 

obecné struktury ústní zkoušky a psacích potřeb.  

Kritéria hodnocení  

Žák při ústní zkoušce prokáže osvojení vědomostí a dovedností při analýze uměleckého textu a 

analýze neuměleckého textu. V průběhu celé zkoušky je hodnocena jeho výpověď v souladu s 

jazykovými normami a zásadami jazykové kultury. Analýza uměleckého textu a analýza 

neuměleckého textu se týká jednotlivých dílčích částí a oblastí hodnocení, které jsou dány obecnou 

strukturou ústní zkoušky, a žákovi jsou přidělovány body k jednotlivým dílčím kritériím na bodové 

škále 0 -1 -2 – 3 – 4.  

1.kritérium = Analýza uměleckého textu:  

1.1. oblast hodnocení: literární druh, žánr; téma, motiv; časoprostor, kompozice  

1.2. oblast hodnocení: vypravěč/lyrický subjekt; postavy; promluvy; verš  

1.3. oblast hodnocení: jazykové prostředky; tropy a figury  

2. kritérium = Literárněhistorický kontext  

2.1. oblast hodnocení: souvislosti literárního a historického vývoje, tj. obecně kulturní kontext  

2.2. oblast hodnocení: kontext autorovy tvorby  



3. kritérium = Analýza neuměleckého textu  

Oblast hodnocení: funkční styl, slohový postup, slohový útvar, jazykové prostředky a jejich funkce ve 

výňatku  

4. kritérium hodnocení = Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.  

Pro celkové hodnocení ústní zkoušky platí 2 vnitřní podmínky hodnocení:  

1. Za analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext (2. kritérium) musí žák 

dohromady 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. 

Zkoušející i přísedící zaznamenávají v průběhu ústní zkoušky dílčí body k jednotlivým kritériím do 

Záznamu o hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka literatury. Ihned po ukončení zkoušení žáka 

zaznamená zkoušející/přísedící výsledné bodové ohodnocení žáka do Protokolu o výsledcích ústní 

zkoušky žáka z českého jazyka a literatury. 

Maximální dosažitelný počet bodů za celou ústní zkoušku je tedy 28, minimální počet bodů je 13, a to 

za splnění obou vnitřních podmínek – viz výše. Body za jednotlivá kritéria se sčítají a jsou přepočítány 

na známky dle uvedené stupnice: 

BODOVÉ HODNOCENÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ KLASIFIKAČNÍ STUPNICE  

28 - 26 VÝBORNÝ 

25 - 22 CHVALITEBNÝ 

21 - 18 DOBRÝ  

17 - 13 DOSTATEČNÝ 

12 - 0 NEDOSTATEČNÝ 

 

Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

MgA. Janka Šteindlerová 

ředitelka školy  

Schválila zkušební maturitní komise  

V Praze dne 

Jméno předsedy zkušební maturitní komise:   

Podpis předsedy zkušební maturitní komise:   

 

 



Kritéria hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní 

komisí školní rok 2022/2023 

ANGLICKÝ JAZYK  

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

vzdělávacím programem 24 témat.  

Témata jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku.   

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.  

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovník. 

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím monotematického pracovního 

listu.  

Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti 

odborného vzdělávání.  

Zkoušející a přísedící při zkoušení využívají k hodnocení tiskopis Záznam o hodnocení ústní zkoušky z 

cizího jazyka a Protokol o výsledcích ústních zkoušek žáka (anglický jazyk).  

Bodové hodnocení z protokolu o výsledcích ústních zkoušek žáka je následně převedeno na 

výslednou známku. 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého 

znevýhodnění právo na navýšení časového limitu, atd. (viz Formulář doporučení k uzpůsobení 

podmínek pro konání MZ – Specifické poruchy učení a ostatní).  

Ústní zkouška je vedena v anglickém jazyce.  

Dílčí bodování:  

1/ Samostatný projev k danému tématu – 12 bodů (obsah a projev – 4 body, lexikální kompetence – 4 

body, gramatická kompetence – 4 body) 

2/ Práce s obrazovým materiálem – 12 bodů (obsah a projev – 4 body, lexikální kompetence – 4 body, 

gramatická kompetence – 4 body) 

3/ Znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání - 12 bodů (obsah a 

projev – 4 body, lexikální kompetence – 4 body, gramatická kompetence – 4 body) 

4/ Fonologická kompetence – 3 body 

Pro celkové hodnocení ústní zkoušky platí vnitřní podmínka hodnocení: 

pokud žák získá v některém z kritérií 1/ až 3/ -  méně než 5 bodů, je za ústní zkoušku celkově 

hodnocen 0 body 

Celkem je možno získat 39 bodů, které jsou přepočítány na známky dle uvedené stupnice. 



39 – 36 – výborný 

35 – 30 – chvalitebný 

29 – 24 – dobrý 

23 – 18 dostatečný 

17 – 0 – nedostatečný 

Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

 

MgA. Janka Šteindlerová 

Ředitelka školy 

 

Schválila zkušební maturitní komise 

V Praze dne 

Předseda zkušební maturitní komise: 

 


