
 
 
 
 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI 

PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK šk. rok 2020/2021 

 

 

Studijní obor: 23-45-M/01  Dopravní prostředky 

Třída:   4.S 

Školní rok:  2020/2021 

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, 

v platném znění. 

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z jedné částí a to z části ústní. Hodnocení ústní 

zkoušky tedy tvoří 100 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.  

Písemná práce byla zrušena na základě Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky                      

Č. j.:MSMT-3267/2021-1. 

 

Jsou stanovena 4 kritéria hodnocení: 

1. Zadání/obsah a projev (dále K1) 

2. Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a její správné použití), (dále K2) 

3. Gramatická kompetence (rozsah mluvnických prostředků a jejich správné použití), (dále 

K3) 

4. Fonologická kompetence (plynulost projevu a správná výslovnost), (dále K4) 

Zkoušející a přísedící hodnotí společně známkou 1 – 5 dílčí kritéria. Výsledná známka je 

stanovena z jednotlivých dílčích známek. 

 

Výborný – 

K1: sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. Sdělením je 

souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou používány v hodně. 

Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.  

K2: Slovní zásoba je široká. Specifická slovní zásoba je široká. Specifická slovní zásoba je 

použita správně a chyby nebrání porozumění.  

K3: Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký. Mluvnické prostředky včetně PTN 

jsou použity správně a chyby nebrání porozumění.  



 
 
 
 

 

K4: Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět. Výslovnost je správná. Intonace je přirozená. 

 

Chvalitebný –  

K1: Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 

Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou 

většinou používány hodně. Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.  

K2: Specifická slovní zásoba je většinou široká. Specifická slovní zásoba je většinou použita 

správně a/nebo chyby ojediněle brání porozumění.  

K3: Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je většinou široký. Mluvnické prostředky 

včetně PTN jsou většinou použity správně a/nebo chyby ojediněle brání porozumění.  

K4: Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět. Výslovnost je většinou správná. Intonace je většinou přirozená. 

 

Dobrý – 

K1: Sdělení v dostatečné rozsahu odpovídá zadání, je většinou srozumitelné a v dostatečné 

míře podrobné. Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní 

strategie jsou v dostatečné míře používány vhodně. Pomoc/asistence zkoušejícího je občas 

nutná.  

K2: Slovní zásoba je částečně omezená. Specifická slovní zásoba je omezená.  

K3: Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je částečně omezený. Mluvnické prostředky 

včetně PTN jsou částečně použity správně a/nebo chyby občas brání porozumění.  

K4: Projev je místy nesouvislý, že příjemce musí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět. Výslovnost je většinou správná. Intonace je v omezené míře přirozená. 

 

Dostatečný –  

K1: Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající 

míře podrobné.  Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. 

Komunikativní strategie nejsou ve větší míře používány vhodně. Pomoc/asistence 

zkoušejícího je ve větší míře nutná.  

K2: Specifická slovní zásoba je ve větší míře omezená.  Specifická slovní zásoba není ve větší 

míře použita správně a/nebo chyby ve větší míře brání porozumění.  



 
 
 
 

 

K3: Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší míře omezený. Mluvnické 

prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře použity správně a/nebo chyby ve větší míře brání 

porozumění.  

K4: Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat 

či mu porozumět. Výslovnost je ve větší míře nesprávná. Intonace je v omezené míře 

přirozená. 

 

Nedostatečný –  

K1: Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. 

K2:  Specifická slovní zásoba je v nedostatečném rozsahu/není použita správně/chyby brání 

porozumění sdělení.  

K3: Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v nedostatečném rozsahu/nejsou použity 

správně/chyby brání porozumění sdělení / nejsou na požadované úrovni obtížnosti. 

K4: Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce nemůže sledovat či mu porozumět. Výslovnost 

brání porozumění sdělení. Intonace je nepřirozená. 

 

 

 

V Jablunkově 15.2.2021 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Eva Jaraczová   

 

 

Schválil:  Ing. Roman Szotkowski 

                     ředitel školy 

 

  


