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Hodnocení profilové zkoušky konané formou ústní zkoušky 

(navrhuje ředitel školy ke schválení zkušební maturitní komisi)  
 

 žák losuje z 22 (PR, ZSV), 23 (IVT), 24 (D), 25 (F, CH), 28 (B) nebo 30 (M, Z) témat 

 ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí, kterou tvoří 
předseda, místopředseda, třídní učitel, zkoušející a přísedící 

 čas na přípravu k ústní zkoušce trvá minimálně 15 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut 

 průběh a hodnocení ústní zkoušky zaznamenávají společně zkoušející a přísedící do záznamové 
tabulky na základě posouzení formální úrovně a věcné správnosti prezentace vědomostí 
a samostatnosti projevu  

 výsledné hodnocení známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení zkoušející, výsledné 
hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, o výsledném hodnocení zkoušky 
nehlasuje ten člen komise, který nebyl zkoušce přítomen po její převážnou část, hlasování řídí 
předseda komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 
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Hodnocení profilové zkoušky konané formou kombinace písemné práce 
a ústní zkoušky – předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

(navrhuje ředitel školy ke schválení zkušební maturitní komisi)  
 
Hodnocení písemné práce: 

 žák si pro zpracování písemné práce zvolí jedno z 6 nabízených témat (zadání) 

 čas na zpracování písemné práce je 120 minut včetně výběru zadání 

 písemná práce je bodově hodnocena na základě 6 dílčích kritérií, která jsou uvedena v samostatné 
příloze, maximální počet bodů, které je možné získat je, 30 (za každé dílčí kritérium max. 5 bodů), 
hranice úspěšnosti je stanovena na 40 %, tj. 12 bodů 

 na základě bodového ohodnocení žák získá za písemnou práci hodnocení známkou podle 
následující tabulky:  

dosažený 
počet bodů 

známka 

27 - 30 1 

21 - 26 2 

15 - 20 3 

12 - 14 4 

0 - 11 5 

 písemná práce je hodnocena nedostatečně při nedodržení některé z následujících podmínek pro její 
zpracování: není dodržen slohový útvar stanovený zadáním zvoleného tématu nebo není dodržen 
stanovený minimální počet slov (250 slov, do tohoto počtu se nezapočítávají slova ze zadání nebo 
výchozího textu)  

 hodnocení písemné práce známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení zkoušející, 
výsledné hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, hlasování řídí předseda 
komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

Hodnocení ústní zkoušky: 

 žák si losuje jedno z 20 témat (pracovních listů) 

 čas na přípravu k ústní zkoušce trvá minimálně 15 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut  

 ústní zkouška je bodově hodnocena podle 3 základních kritérií (rozdělených na dílčí kritéria 
a oblasti), která jsou uvedena v samostatné příloze, maximální počet bodů, které je možné získat, je 
28, hranice úspěšnosti je stanovena na 46 %, tj. 13 bodů 

 průběh a hodnocení ústní zkoušky zaznamenávají společně zkoušející a přísedící do záznamové 
tabulky 
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 na základě bodového ohodnocení žák získá za ústní zkoušku hodnocení známkou podle následující 
tabulky:  

dosažený 
počet bodů 

známka 

25 - 28 1 

21 - 24 2 

17 - 20 3 

13 - 16 4 

0 - 12 5 

 výsledné hodnocení známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení zkoušející, výsledné 
hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, o výsledném hodnocení zkoušky 
nehlasuje ten člen komise, který nebyl zkoušce přítomen po její převážnou část, hlasování řídí 
předseda komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

Výsledné hodnocení zkoušky: 

 výsledné hodnocení zkoušky se stanoví váženým aritmetickým průměrem známek z dílčích zkoušek 
(podle přiložené tabulky), přičemž hodnocení ústní zkoušky se započítává třemi pětinami (60 %) 
a hodnocení písemné práce dvěma pětinami (40 %) 
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Hodnocení profilové zkoušky konané formou kombinace písemné práce 
a ústní zkoušky – předmět ANGLICKÝ JAZYK 
(navrhuje ředitel školy ke schválení zkušební maturitní komisi) 
 
Hodnocení písemné práce: 

 žák si pro zpracování písemné práce zvolí jedno ze 2 nabízených témat (zadání) 

 zadání písemné práce obsahuje 2 části, čas na vypracování je 80 minut včetně volby zadání 

 písemná práce je bodově hodnocena na základě celkem 12 dílčích kritérií, která jsou uvedena 
v samostatné příloze, maximální počet bodů, které je možné získat, je 36 (za každé dílčí kritérium 
max. 3 body), hranice úspěšnosti je stanovena na 44 %, tj. 16 bodů 

 na základě bodového ohodnocení žák získá za písemnou práci hodnocení známkou podle 
následující tabulky:  

dosažený 
počet bodů 

známka 

31 - 36 1 

26 - 30 2 

21 - 25 3 

16 - 20 4 

0 - 15 5 

 hodnocení písemné práce známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení zkoušející, 
výsledné hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, hlasování řídí předseda 
komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

 
Hodnocení ústní zkoušky: 

 žák si losuje jedno z 25 témat (pracovních listů) 

 čas na přípravu k ústní zkoušce trvá minimálně 15 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut  

 ústní zkouška se skládá ze 3 částí, každá z nich je bodově hodnocena na základě dílčích kritérií, 
která jsou uvedena v samostatné příloze, maximální počet bodů, které je možné získat, je 36, 
hranice úspěšnosti je stanovena na 44 %, tj. 16 bodů 

 průběh a hodnocení ústní zkoušky zaznamenávají společně zkoušející a přísedící do záznamové 
tabulky 
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 na základě bodového ohodnocení žák získá za ústní zkoušku hodnocení známkou podle následující 
tabulky:  

dosažený 
počet bodů 

známka 

31 - 36 1 

26 - 30 2 

21 - 25 3 

16 - 20 4 

0 - 15 5 

 hodnocení ústní zkoušky známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení zkoušející, 
výsledné hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, o výsledném hodnocení 
zkoušky nehlasuje ten člen komise, který nebyl zkoušce přítomen po její převážnou část, hlasování 
řídí předseda komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

Výsledné hodnocení zkoušky: 

 výsledné hodnocení zkoušky se stanoví váženým aritmetickým průměrem známek z dílčích zkoušek 
(podle přiložené tabulky), přičemž hodnocení ústní zkoušky se započítává třemi pětinami (60 %) 
a hodnocení písemné práce dvěma pětinami (40 %) 
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Hodnocení profilové zkoušky konané formou kombinace písemné práce 
a ústní zkoušky – předmět DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
(navrhuje ředitel školy ke schválení zkušební maturitní komisi) 
 
Hodnocení písemné práce: 

 žák si pro zpracování písemné práce zvolí jedno ze 2 nabízených témat (zadání) 

 zadání písemné práce obsahuje 2 části, čas na vypracování je 80 minut včetně volby zadání 

 písemná práce je bodově hodnocena na základě celkem 12 dílčích kritérií, která jsou uvedena 
v samostatné příloze, maximální počet bodů, které je možné získat, je 36 (za každé dílčí kritérium 
max. 3 body), hranice úspěšnosti je stanovena na 44 %, tj. 16 bodů 

 na základě bodového ohodnocení žák získá za písemnou práci hodnocení známkou podle 
následující tabulky:  

dosažený 
počet bodů 

známka 

31 - 36 1 

26 - 30 2 

21 - 25 3 

16 - 20 4 

0 - 15 5 

 hodnocení písemné práce známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení zkoušející, 
výsledné hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, hlasování řídí předseda 
komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

 
Hodnocení ústní zkoušky: 

 žák si losuje jedno z 24 (francouzský jazyk) resp. 25 (německý jazyk) témat 

 čas na přípravu k ústní zkoušce trvá minimálně 15 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut  

 ústní zkouška v rámci rozhovoru nad vylosovaným tématem je hodnocena výslednou známkou po 
posouzení projevu žáka z hlediska komunikativnosti, samostatnosti projevu, věcné správnosti 
prezentovaných vědomostí, slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti 

 průběh a hodnocení ústní zkoušky zaznamenávají společně zkoušející a přísedící do záznamové 
tabulky 
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 výsledné hodnocení známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení zkoušející, výsledné 
hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, o výsledném hodnocení zkoušky 
nehlasuje ten člen komise, který nebyl zkoušce přítomen po její převážnou část, hlasování řídí 
předseda komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

Výsledné hodnocení zkoušky: 

 výsledné hodnocení zkoušky se stanoví váženým aritmetickým průměrem známek z dílčích zkoušek 
(podle přiložené tabulky), přičemž hodnocení ústní zkoušky se započítává třemi pětinami (60 %) 
a hodnocení písemné práce dvěma pětinami (40 %) 
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Hodnocení profilové zkoušky konané formou kombinace obhajoby 
maturitní práce a ústní zkoušky – předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(navrhuje ředitel školy ke schválení zkušební maturitní komisi)  
 

 zpracování maturitní práce je hodnoceno formou posudku vedoucího práce a oponenta 

 obhajoba maturitní práce předchází ústní zkoušce před maturitní komisí 

 čas na přípravu k obhajobě trvá nejméně 5 minut, k ústní zkoušce trvá minimálně 15 minut a žák 
losuje z 26 témat, samotná obhajoba trvá nejdéle 15 minut, ústní zkouška trvá maximálně 10 minut 

 na základě průběhu obhajoby a návrhu hodnocení v posudku navrhne vedoucí maturitní práce 
maturitní komisi ke schválení známku  

 průběh a hodnocení ústní zkoušky zaznamenávají společně zkoušející a přísedící do záznamové 
tabulky 

 hodnocení maturitní práce a ústní zkoušky známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení 
zkoušející, výsledné hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, o výsledném 
hodnocení zkoušky nehlasuje ten člen komise, který nebyl zkoušce přítomen po její převážnou část, 
hlasování řídí předseda komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

 celkové hodnocení zkoušky se stanoví váženým aritmetickým průměrem známek dílčích zkoušek 
(pomocí připravené tabulky), přičemž hodnocení ústní zkoušky se započítává dvěma třetinami 
a hodnocení maturitní práce jednou třetinou 

 

Hodnocení profilové zkoušky konané formou kombinace praktické 
zkoušky a ústní zkoušky – předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA 

(navrhuje ředitel školy ke schválení zkušební maturitní komisi)  
 

 praktická zkouška formou individuálního nebo společného hudebního vystoupení v určeném čase 
v období konání ústních zkoušek, zkouška trvá nejdéle 15 minut 

 praktická zkouška je hodnocena zkoušejícím a přísedícím, žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě 

 čas na přípravu k ústní zkoušce trvá minimálně 15 minut, žák losuje z 25 témat, zkouška trvá 
maximálně 15 minut 

 průběh a hodnocení ústní zkoušky zaznamenávají společně zkoušející a přísedící do záznamové 
tabulky 

 hodnocení praktické i ústní zkoušky známkou navrhuje zkušební maturitní komisi ke schválení 
zkoušející, výsledné hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním, o výsledném 
hodnocení zkoušky nehlasuje ten člen komise, který nebyl zkoušce přítomen po její převážnou část, 
hlasování řídí předseda komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise 

 celkové hodnocení zkoušky se stanoví váženým aritmetickým průměrem známek dílčích zkoušek 
(pomocí připravené tabulky), přičemž hodnocení ústní zkoušky se započítává dvěma třetinami 
a hodnocení praktické zkoušky jednou třetinou 

 

Mgr. David Andrle, ředitel školy 
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Tabulka pro stanovení celkového hodnocení zkoušek konaných formou 
kombinace písemné práce a ústní zkoušky  

 

 

PP 
(40 %) 

ÚZ 
(60 %) 

Celkové 
hodnocení 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 2 

1 4 3 

1 5 5 

2 1 1 

2 2 2 

2 3 3 

2 4 3 

2 5 5 

3 1 2 

3 2 2 

3 3 3 

3 4 4 

3 5 5 

4 1 2 

4 2 3 

4 3 3 

4 4 4 

4 5 5 

5 1 5 

5 2 5 

5 3 5 

5 4 5 

5 5 5 
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Tabulka pro stanovení celkového hodnocení zkoušek konaných formou 
kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce nebo praktické 
zkoušky 

 

 

ÚZ 
(2/3) 

MP nebo PZ 
(1/3) 

Celkové 
hodnocení 

1 1 1 

1 2 1 

1 3 2 

1 4 2 

1 5 5 

2 1 2 

2 2 2 

2 3 2 

2 4 3 

2 5 5 

3 1 2 

3 2 3 

3 3 3 

3 4 3 

3 5 5 

4 1 3 

4 2 3 

4 3 4 

4 4 4 

4 5 5 

5 1 5 

5 2 5 

5 3 5 

5 4 5 

5 5 5 

 

 


