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1. Hodnocení ústní maturitní zkoušky z českého jazyka  
a literatury 

 

Hodnocení je v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam četby ,  
ze kterého žák podle stanovených kritérií  vybírá a následně sestavuje vlastní 
seznam četby . Žák odevzdá seznam pověřené osobě ve stanoveném termínu. 
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam četby, nebo v odevzdaném 
seznamu četby nedodrží stanovená kritéria, losuje si u zkoušky ze školního seznamu 
četby. 

 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 
pracovního listu. V jednom dni nelze losovat vícekrát stejný pracovní list.  
Žák se připravuje  20 minut , zkouška  trvá nejdéle 15 minut .  

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 kromě pracovního listu k dispozici obecnou strukturu ústní 
zkoušky.  

Cílem ústní zkoušky z českého jazyka a literatury je, aby žák prokázal praktické 
komunika ční dovednosti , dále aby přiměřeně analyzoval a interpretoval um ělecký  
i neum ělecký text , a to s využitím vědomostí a dovedností získaných v průběhu 
vzdělávání. 

 

Kritéria hodnocení :  

Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena v níže 
uvedených 4 částech , výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem  udělených 
bodů za jednotlivé části.  

1. Literárn ěhistorický kontext literárního díla (až 6 bod ů) 
2. Analýza um ěleckého textu (až 12 bod ů) 
3. Analýza neum ěleckého textu (až 8 bod ů) 
4. Výpov ěď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazyk ové 

kultury (až 4 body) 
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Vnit řní podmínky hodnocení:  

Pokud žák nezíská  v jednotlivých částech níže stanovený minimální po čet bod ů,  
je za ústní zkoušku celkov ě hodnocen 0 body . 
 

1. Literárněhistorický kontext literárního díla (alespoň 2 body) 
2. Analýza uměleckého textu (alespoň 3 body) 
3. Analýza neuměleckého textu (alespoň 2 body) 

 

Výsledné hodnocení:    Sou čet bod ů 

1. Výborný      30 – 27 bod ů 

2. Chvalitebný     26 – 22 bod ů 

3. Dobrý      21 – 17 bod ů 

4. Dostate čný     16 – 12 bod ů 

5. Nedostate čný     11 – 0 bod ů 

 

Žák, který k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, koná maturitní zkoušku 
za podmínek odpovídajících jeho znevýhodn ění a jeho specifické chyby  jsou  
při hodnocení tolerovány . 

 

Ústní zkoušku hodnotí dle platné legislativy jmenovaná maturitní komise.  

 

Vypracovala:   Mgr. Věra Kosmáková      

 

 

2. Hodnocení ústní maturitní zkoušky z cizího jazyk a 

 

Hodnocení vychází z Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy v souladu s RVP a ŠVP stanoví  
20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou i náhradní zkoušku. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje v daném cizím jazyce formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 4 části  ke konkrétnímu tématu. 
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se  
ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 
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Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut . Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.   

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Kritéria hodnocení prospěchu vychází z jazykové úrovně B1 podle stupnice 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 

 

Kritéria :  

I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence  

III. Gramatická kompetence a prost ředky textové návaznosti  

IV. Fonologická kompetence  

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium  
je aplikováno na celou zkoušku. Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále  
0 – 1 – 2 – 3. Maximální dosažitelný počet bodů za každou ze čtyř částí zkoušky  
je 9 (tři kritéria po max. třech bodech), celkový počet dosažitelných bodů celé ústní 
zkoušky (včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, uplatněné na celou zkoušku)  
je 39 (tj. 36 + 3) .  
 
V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah  
a projev) hodnocena počtem 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 I. se uděluje „0“ v případě nesplnění požadavků zadání. 

Jednotlivá kritéria hodnocení jsou podrobně popsána v Příloze č. 2 ke sdělení 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-453/2020-3 

 

Výsledné hodnocení:    Sou čet bod ů 

1. Výborný      39 – 34 bod ů 

2. Chvalitebný     33 – 29 bod ů 

3. Dobrý      28 – 23 bod ů 

4. Dostate čný     22 – 18 bod ů 

5. Nedostate čný     17 – 0   bod ů 

 

Žák, který k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání 
maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, koná maturitní zkoušku 
za podmínek odpovídajících jeho znevýhodn ění a jeho specifické chyby  jsou 
při hodnocení tolerovány . 
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Ústní zkoušku hodnotí dle platné legislativy jmenovaná maturitní komise.  

 

Vypracovaly:  Mgr. Zoja Švehlíková  Mgr. Adéla Hudcová  

 

 

Uvedená kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z uvedených předmětů jsou platná 
pro hodnocení žáků všech čtyřletých oborů školy s maturitní zkouškou. 

  

V Bystřici pod Hostýnem dne 25. února 2021 

 

 

 

 

            
        Schválila: 

        Ing. Bc. Olga Pastyříková 
        ředitelka školy 


