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Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 2022 

Profilová maturitní zkouška  

 

Studijní obory: 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium 

Profilové předměty: český jazyka a literatura 

Forma:   ústní zkouška a písemná práce 

 

Klasifikační stupeň Očekávané znalosti a dovednosti – ústní zkouška 

výborný Žák hovoří samostatně. Provede úplný a ucelený výklad zadaného 

tematického okruhu. Použije správné odborné termíny, logicky je 

uspořádá, uvede příklady z literární historie a vlastní četby. Správně 

odpoví na doplňující otázky členů zkušební komise. 

chvalitebný Žák hovoří převážně samostatně, s menší pomocí učitele provede 

úplný a ucelený výklad. Použije správné odborné termíny, použije 

příklady z literární historie a vlastní četby. Na doplňující otázky členů 

zkušební komise odpovídá většinou správně. 

dobrý S pomocí učitele provede výklad, samostatný projev je s mezerami ve 

znalostech a s chybami v logické návaznosti. S menšími nepřesnostmi 

používá odborné termíny, uvede příklady z literární historie a vlastní 

četby. Na doplňující otázky členů zkušební komise odpovídá 

částečně. 

dostatečný Žák neprovede úplný a ucelený výklad ani s pomocí učitele. Prokáže 

pouze dílčí znalosti, odborné termíny používá s velkými 

nepřesnostmi. Není schopen teoretické poznatky doplnit o příklady 

z literární historie a vlastní četby. Na doplňující otázky odpovídá 

většinou nesprávně. 

nedostatečný Žák se v daném tématu sám neorientuje. Není schopen vůbec hovořit 

samostatně. Dopouští se závažných chyb, volí nesprávné odborné 

termíny, nedokáže uvádět příklady z literární historie a vlastní četby. 

Na doplňující otázky členů komise není schopen správně odpovědět. 

 

Kritéria hodnocení – písemná práce 

 

Šest kritérií hodnocení textu písemné práce, za každé může být uděleno 0 až 5 bodů, 

maximum 30 bodů. 

 
 Kritérium hodnocení 

1A Shoda tématu a obsahu textu písemné práce se zadáním 

1B Shoda textu písemné práce se zadaným funkčním stylem nebo slohovým útvarem 

2A Pravopis, tvarosloví 



2B 
Lexikum - adekvátnost užitých jazykových prostředků vzhledem k zadanému 

funkčnímu stylu nebo slohovému útvaru, pestrost slovní zásoby textu 

3A Větná syntax, textová koheze 

3B Nadvětná syntax, koherence textu 

 

Minimální délka písemné práce je 250 slov, maximální délka textu není určena. 

Hlavní roli v hodnocení nehraje přesný počet slov, ale samotná práce a celková „funkčnost“ 

textu. Z tohoto důvodu je vymezena tolerance minus 50 slov, pro hodnocení je tedy ještě 

přijatelný text, který obsahuje alespoň 200 slov. V případě nesplnění zadaného rozsahu textu 

včetně uvedené hranice tolerance je písemná práce hodnocena stupněm nedostatečný. 

 

Klasifikační stupeň Požadované výstupy hodnocení 

výborný 30 - 27 bodů 

chvalitebný 26 - 22 bodů 

dobrý 21 - 17 bodů 

dostatečný 16 - 12 bodů 

nedostatečný 11 - 0 bodů 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu Český jazyk a literatura. 

 

Tišnov 31. srpna 2021  

 

 

 

Navrhl: PhDr. Barbora Holubová

 ředitelka školy 

 

Projednáno a schváleno zkušebními maturitními komisemi před zahájením profilových 

maturitních zkoušek dne 1. 4. 2022. 

 

 


