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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  
 

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
Obor 18-20-M/01 Informační technologie 

 
Školní rok 2022/2023 – MZ 2023 

 

Dle Vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších, je každá zkouška profilové části hodnocena zvlášť. 
Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení 
zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební 
maturitní komise. 
 
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také 
části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu 
výsledného hodnocení zkoušky. 
 
Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně 
vykoná všechny části dané zkoušky. 
 
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 

1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 
 

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu 
místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka 
zkouškou podle § 19a, uvádí se v protokolech u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu 
slovo „nahrazeno“. 
 
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné práce  oznámí žákovi předseda zkušební maturitní 
komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné 
práce oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po 
vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná práce koná před ústními 
zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v 
době konání ústních zkoušek. 
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Český jazyk a literatura 
 
Zkouška se skládá ze dvou částí: 

a) písemná práce, 
b) ústní zkouška. 

 
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového 
hodnocení. Pro úspěšné složení celé zkoušky musí žák vykonat  úspěšně obě dílčí části 
zkoušky.  
 
Písemná práce ČJL 
 
V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Ředitel školy 
stanoví pro dané maturitní období celkem 6 zadání, která žák nezná předem. Součástí zadání 
mohou být výchozí texty různého charakteru (např. písemný text, graf, tabulka, mapa, 
obrázek, schéma včetně jejich kombinací). Žák si z nabídky vybírá jedno zadání. 

Stanovený rozsah písemné práce je minimálně 250 slov, horní hranice rozsahu není 
stanovena. Písemná práce, která nesplňuje stanovený minimální rozsah písemné práce, je 
celkově hodnocena 0 body. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu, žádné další 
pomůcky vyjma psacích potřeb není dovoleno užívat. 

Pro zpracování písemné práce je stanoven čas 110 minut. 

Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas. 

Kritéria - písemná práce je posuzována z hlediska 3 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 

3A – větná syntax, textové koheze 
3B – nadvětná syntax, koherence textu 

Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze šesti sledovaných 
oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé této oblasti.  
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Pro hodnocení písemných prací platí vnitřní podmínka hodnocení, tedy písemná práce, která 
nesplňuje požadavky na 1. kritérium (min. 2 body), je celkově hodnocena 0 body a v dalších 
kritériích se nehodnotí. 

Počítání slov 
Jako jedno slovo se počítají: 

• Předložky jednoslovné (S = 1 slovo, za účelem = 2 slova) 
• Spojky 
• Zájmena 
• Citoslovce (Ach ouvej = 2 slova) 
• Zkratky a zkratková slova (JAMU = 1 slovo, Čedok = 1 slovo) 
• Víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = 1 slovo, Ústí nad Labem = 1 slovo) 
• Číslovky (5 lidí = 2 slova, ; pět lidí = 2 slova; 720 korun = 2 slova; sedm set dvacet korun 

= 2 slova) 
• rozepsané datum (10.října 2013 = 1 slovo; V Praze 25. května 2013 = 3 slova) 
• adresy, resp. jejich části (pepa@seznam.cz = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo, 170 00 

Praha 7 – Holešovice = 1 slovo) 
• složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova) 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý  
z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy 
předmětem hodnocení. Žák může do své písemné práce funkčně začlenit výchozí text. Pouhé 
opsání výchozího textu se však nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce. 

Pro úspěšné složení dílčí části zkoušky je stanovena minimální hranice úspěšnosti na 40 %.  

Písemná práce může být hodnocena max. 30 body – viz hodnotící tabulka: 
 

Počet bodů Hodnocení 
30 – 26 Výborně 
25 – 22  Chvalitebně 
21 – 17  Dobře 
16 – 12  Dostatečně 
11 – 0  Nedostatečně 
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Ústní zkouška ČJL 
 
Žák odevzdá řediteli školy seznam literární děl sestavený na základě níže uvedených kritérií. Tento 
seznam je zároveň seznamem maturitních zadání. Zkoušku žák koná s pracovním listem, který obdrží 
až po vylosování zadání před zkušební maturitní komisí. 
 
Školní seznam literární děl je jeden a je společný pro celou školu. Žák si vybírá  
20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání. Musí být sestaven tak, aby 
dodržoval následující kritéria: 

1. celkový počet děl v seznamu žáka je minimálně 20, 
2. z oblasti Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla, 
3. z oblasti Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla, 
4. z oblasti Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla, 
5. z oblasti Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literární děl, 
6. minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama, 
7. seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

 
Ústní zkouška je hodnocena podle čtyř následujících kritérií: 

1. Analýza uměleckého textu: 
a. téma, motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr, 
b. vypravěč/lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršovaná 

výstavba, 
c. jazykové prostředky. 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla. 
3. Analýza neuměleckého textu: 

a. porozumění textu, charakteristika komunikační situace, 
b. funkčně-stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky. 

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

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 musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně  
než 3 body, je z ústní zkoušky celkově hodnocen 0 body. 

2. Za druhé kritérium musí získat žák alespoň 1 body. Pokud získá méně  
než 1 bod, je z ústní zkoušky celkově hodnocen 0 body. 

 
Pro úspěšné složení dílčí části zkoušky je stanovena minimální hranice úspěšnosti na 40 %. 
 
Ústní zkouška může být hodnocena max. 28 body – viz hodnotící tabulka:  
 

Počet bodů Hodnocení 
28 – 25 Výborně 
24 – 21 Chvalitebně 
20 – 17 Dobře 
16 – 12 Dostatečně 
11 – 0 Nedostatečně 
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Cizí jazyk 
 
Zkouška se skládá ze dvou částí: 

a) písemná práce, 
b) ústní zkouška. 

 
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového 
hodnocení. Pro úspěšné složení celé zkoušky musí žák vykonat  úspěšně obě dílčí části 
zkoušky.  
 
Písemná práce AJ, NJ, RJ 
 
Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo témata z oblasti svých zájmů, 
témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním apod. Prokáže, že umí 
plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, 
popsat zážitky a události, sny, stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány  
a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu 
jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat. 
 
Ředitel školy stanoví pro dané maturitní období 1 společné zadání pro všechny obory – zde je 
stanoven minimální rozsah práce 130 slov. Ředitel školy stanoví zároveň  
2 další zadání, z kterých si žáci jedno téma vyberou – zde je stanoven minimální rozsah práce 
70 slov. V součtu se nedoporučuje psát více než 250 slov. Ani jedno zadání žák předem nezná. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít vlastní překladový slovník. Slovník nesmí 
obsahovat ukázky psaného textu. Žádné další pomůcky vyjma psacích potřeb není dovoleno 
užívat. 

Pro zpracování písemné práce je stanoven čas 90 minut.  
 
Písemnou práci z cizího jazyka  konají žáci ve stejný den a čas. 
 
Kritéria hodnocení písemné práce: 

• splnění zadání 
• slovní zásoba - úroveň slovní zásoby, správné použití, stanovený počet slov  

(min. 70 slov v prvním zadání, min. 130 slov v druhém zadání, v součtu tedy minimálně 
200 slov)  

• gramatika - správné užití gramatiky 
• pravopis 

Předmětem hodnocení je 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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Pro úspěšné složení dílčí části zkoušky je stanovena minimální hranice úspěšnosti na 40 % dle 
stanovené bodové stupnice. 

Písemná práce může být hodnocena max. 36 body – viz hodnotící tabulka: 
 

Počet bodů Hodnocení 
36 – 32  Výborně 
31 – 27  Chvalitebně 
26 – 22  Dobře 
21 – 16  Dostatečně 
15 – 0  Nedostatečně 

 
  
 
 
 

Ústní zkouška AJ, NJ, RJ 
 
Ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí. Žák si vylosuje jedno z  
20 maturitních témat. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 
pracovního listu, který obsahuje zadání ke konkrétnímu tématu. Pracovní list obsahuje také 
zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k oboru žáka. Při přípravě na ústní zkoušku 
má žák k dispozici překladový slovník a atlas světa. 
 
Kritéria hodnocení ústní zkoušky: 

• splnění zadání 
• slovní zásoba - úroveň slovní zásoby, správné použití 
• gramatika - správné užití gramatiky 
• výslovnost 

Pro úspěšné složení této dílčí části zkoušky je stanovena minimální hranice úspěšnosti na 40 
% dle stanovené bodové stupnice.  

Ústní zkouška může být hodnocena max. 39 body – viz hodnotící tabulka:  
 

Počet bodů Hodnocení 
39 – 35  Výborně 
34 – 30  Chvalitebně 
29 – 25  Dobře 
24 – 18  Dostatečně 
17 – 0  Nedostatečně 
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Odborné předměty dle studijního oboru a zaměření ŠVP 
 
Zkouška se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák si vylosuje jednu  
z 25 maturitních otázek. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru ověřujícího 
znalost dané odborné problematiky a terminologie.  
 
Pro složení ústní zkoušky je stanovena hranice úspěšnosti minimálně na 40 % prokázaných 
znalostí.  
 
 
 

Maturitní práce s obhajobou 
 
Zkouška se skládá ze dvou částí: 

a) vypracování maturitní práce dle stanoveného zadání a pokynů 
b) obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí 

 
Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: 
Hodnocení vypracované maturitní práce tvoří 50 % a hodnocení obhajoby maturitní práce 
tvoří 50 % celkového hodnocení. 
 
Obor 18-20-M/01 Informační technologie: 
Hodnocení vypracované maturitní práce tvoří 60 % a hodnocení obhajoby maturitní práce 
tvoří 40 % celkového hodnocení. 
 
Pro úspěšné složení celé zkoušky musí žák vykonat  úspěšně obě dílčí části zkoušky (tzn., že 
pokud je žák hodnocen v jedné či druhé dílčí části nedostatečně, považuje se maturitní práce 
s obhajobou za neúspěšnou). 
 
Kritéria zpracování a hodnocení maturitní práce jsou součástí dokumentu Zadání a pokyny ke 
zpracování maturitní práce a odvíjí se od konkrétního vybraného tématu. 
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Časový rozsah vázaných ústních profilových zkoušek (ČJL, AJ, NJ, RJ) 
 
Příprava k ústní zkoušce (na potítku) trvá 20 minut. 
 
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí trvá nejdéle 15 minut. 
 
V jednom dni lze losovat stejné téma maximálně jedenkrát. 
 
 

Časový rozsah ústních profilových zkoušek (odborné předměty) 
 
Příprava k ústní zkoušce (na potítku) trvá 15 minut. 
 
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí trvá nejdéle 15 minut. 
 
V jednom dni lze losovat stejné téma maximálně jedenkrát. 
 
 

Časový rozsah obhajoby maturitní práce 
 

Příprava k obhajobě maturitní práce (na potítku) trvá 5 minut. 
 
Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí trvá nejdéle 15 minut. 

 
 
 

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením 
podmínek 

 
 
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky má podle závažnosti 
svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a 
formální úpravy zadání zkoušek, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, 
tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek 
v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 
 
 
 
 
 
V Rybitví 30. 9. 2022                  Ing. Monika Kohoutková, v.r. 

   Ředitelka školy 
 


