
 
 

Profilová část maturitní zkoušky z Anglického jazyka 
Kritéria jsou platná pro obory: 
72-41-M/01 Informační služby 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 
82-41-M/05 Grafický design 
66-42-L/51 Propagace 

 
KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023 

Maturitní zkouška z Anglického jazyka v rámci profilových zkoušek má charakter komplexní 
zkoušky. Skládá se ze dvou částí: písemná práce a ústní zkouška.  
Její celkové úspěšné složení je podmíněno úspěšným složením obou dílčích zkoušek. 
Výsledná známka z profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka na maturitním 
vysvědčení je dána takto: 60 % tvoří ústní část maturitní zkoušky, 40 % hodnocení tvoří 
písemná práce.  
 
Nahrazení profilové zkoušky z anglického jazyka jazykovým certifikátem 
Žák, který v dostatečném časovém předstihu (do 31.3.2023) předloží ředitelce školy 
potvrzení o získání jazykového certifikátu z anglického jazyka na minimální úrovni B2 dle 
CEFR a podá žádost o nahrazení profilové zkoušky jazykovým certifikátem, nekoná 
písemnou práci ani ústní zkoušku. Na vysvědčení poté bude uvedeno, že došlo k nahrazení 
zkoušky jazykovým certifikátem bez výsledné známky. Seznam akceptovaných certifikátů 
je uveden na webových stránkách školy. 
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle 
závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí a/nebo navýšení časového limitu, 
a to na základě zprávy školského poradenského zařízení.  
 

PÍSEMNÁ PRÁCE 
 
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou samostatných textů v celkovém 
minimálním rozsahu 200 slov, přičemž kratší úsek textu má požadovaný rozsah aspoň 70 
slov, delší úsek textu má minimální požadovaný rozsah 130 slov. Písemná práce trvá 90 
minut. Charakter obou textů je určen jednotným zadáním (žák si tedy zadání nevybírá). 
V přidělené učebně bude k dispozici slovník. Při konání písemné práce má žák možnost 
použít vlastní překladový slovník bez přílohy věnované psaní slohových útvarů. 

 
Zadání písemné práce je uvedeno instrukcemi v českém jazyce. Obsahuje název zadání, 
požadovaný slohový útvar/žánr, body zadání, které mají být v textu povinně rozpracovány, a 
rozsah/délku textu. 

 
Typické slohové útvary, které lze u písemné práce čekat: formální a neformální dopis, email, 
pozvánka, vzkaz, stížnost, recenze, článek, návod, charakteristika, popis, oznámení, 
vypravování, motivační dopis. 



 
Obsahem textů jsou témata související s běžným osobním i pracovním životem, koníčky a 
aktuálním společenským děním. Žák např. prokáže, že umí vyprávět příběh, popsat průběh 
nějaké události, shrnout obsah knihy či filmu, dokáže popsat člověka po stránce vzhledové i 
povahové, dokáže prezentovat a obhájit své názory a plány. 

 
Předmětem hodnocení jsou čtyři kritéria: 
     I. Zpracování zadání a obsah písemné práce (splnění zadání, obsah textu) 
     II. Organizace a koheze textu (organizace textu, koheze textu a prostředky textové 
návaznosti) 
    III. Slovní zásoba a pravopis (přesnost a rozsah použité slovní zásoby) 
    IV. Mluvnické prostředky (přesnost a rozsah použitých mluvnických prostředků).  

 
Jednotlivá kritéria jsou u obou textů bodována. Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na 
škále 0 – 1 – 2 – 3.  Maximální počet bodů je 36. Ke složení profilové písemné zkoušky je 
potřeba, aby souhrnný počet získaných bodů z obou textů tvořil alespoň 16 bodů z 
maximálního možného počtu bodů. 
 

Převod bodů na známku 
Známka 5 4 3 2 1 
Počet bodů 0-15 16-19 20-25 26-31 32-36 

 
Termín písemných zkoušek je stanoven na 4. dubna 2023. Výsledky písemné zkoušky 
budou žákovi oznámeny nejpozději v době konání ústní části zkoušek. 
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 
 
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru, a to s využitím 
pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu jednomu tématu. Součástí pracovního 
listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání. 
Ředitelka školy stanovila 20 témat, která vycházejí z ŠVP a jsou platná i pro náhradní či 
opravnou zkoušku. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 
jedno téma. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Ústní zkouška má čtyři části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v cizím jazyce. Po 
krátkém motivačním úvodu následuje první část ústní zkoušky, ve které má žák popsat 
obrázek a zodpovědět otázky vztahující se k danému tématu. Ve druhé části ústní zkoušky 
probíhá v rámci daného tématu ústní interakce, řízený rozhovor. Třetí část ústní zkoušky je 
zaměřena na samostatný ústní projev. Ve čtvrté části probíhá samostatný ústní projev nebo 
interakce na dané téma ve vztahu k odbornosti. 

Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut. Žák 
má možnost si během přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat. 
Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovník a se souhlasem školy i jiné 
materiály, které žák potřebuje k přípravě na 3. část ústní zkoušky. 

  



 
 
Předmětem hodnocení jsou čtyři kritéria: 
     I. Splnění zadání/Obsah a projev 
     II. Lexikální kompetence 
    III. Gramatická kompetence 
    IV. Fonologická kompetence 
První tři kritéria jsou u každé ze čtyř částí ústní zkoušky bodována, přičemž každé dílčí 
kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.  Čtvrté kritérium je aplikováno na celou 
zkoušku a je také hodnoceno body ve škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet bodů je 39. Ke 
složení profilové ústní zkoušky je potřeba, aby souhrnný počet získaných bodů z obou textů 
tvořil alespoň 18 bodů z maximálního možného počtu bodů. 
 

Převod bodů na známku 
Známka 5 4 3 2 1 
Počet bodů 0-17 18-21 22-28 29-34 35-39 

  



 
Pomocná tabulka pro výpočet výsledné známky 

písemná práce ústní zkoušení výsledná 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 2 
4 1 2 
5 1 5 
1 2 2 
2 2 2 
3 2 2 
4 2 3 
5 2 5 
1 3 2 
2 3 3 
3 3 3 
4 3 3 
5 3 5 
1 4 3 
2 4 3 
3 4 4 
4 4 4 
5 4 5 
1 5 5 
2 5 5 
3 5 5 
4 5 5 
5 5 5 
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