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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI 
 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 – ÚSTNÍ ČÁST 

 
Změny na základě opatření obecné povahy Č. J.: MŠMT-3267/2021-1 

vyvěšeného MŠMT dne 29. ledna 2021. 
 

MZ 2021 – jarní a podzimní zkušební termín 
Obor:  64-41-L/51 Podnikání 
 
Třída:  2.PO 
 

ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTŮ: EKONOMIKA, PRÁVNÍ NAUKA 

 
Úkolem profilové části maturitní zkoušky je ověřit u žáků znalosti a schopnost jejich aplikace v oblasti 

profilového předmětu.  

 Žáci si losují jedno z 25  maturitních témat. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné 

téma. 

 Písemná příprava na tuto část zkoušky trvá 15 minut. Samotná ústní zkouška pak trvá nejdéle 15 

minut. Žáci s PUP mají navýšený časový limit na přípravu 20 minut. 

 Zkoušení vede zkoušející, přísedící má právo klást doplňující otázky. 

Hodnocení: 

 Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 

 Klasifikaci žáka navrhuje po domluvě s přísedícím zkoušející, schvaluje ji zkušební komise. Při rovnosti 

hlasů při hlasování komise je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise. Nedojde-li při 

hodnocení žáka mezi zkoušejícím a přísedícím ke shodě, jsou návrhy obou předloženy ke schválení 

zkušební komisi. O hodnocení žáka hlasují členové zkušební maturitní komise, kteří byli této zkoušce 

přítomni po převážnou část doby konání zkoušky. 

 V případě, že žák zkoušku z předmětu vykonal neúspěšně, může ji konat v opravném termínu, a to 

z každého zkušebního předmětu nejvýše dvakrát. 

 Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku 

vzdělávání ve střední škole. 

 Hodnocení ústní zkoušky z daného předmětu oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise 

veřejně v den, kdy žák tuto zkoušku konal. 
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Kritéria hodnocení: 

 Ucelenost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí, vztahů a 

schopnost vyjádřit je a aplikovat v praxi. 

 Kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatnění při vlastní práci. 

 Kvalita myšlení, především logika a samostatnost. 

 Kvalita, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního projevu. 

 

Klasifikace: 

 Stupeň 1 (výborný) 

Žák nemá v přesnosti a úplnosti poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi podstatné mezery. 

Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení 

teoretických a praktických úkolů s drobnými chybami. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi podstatné 

mezery. Nepřesnost a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje 

při řešení teoretických a praktických úkonů s drobnými chybami. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi závažné mezery. 

Pro výklad a hodnocení jevů dovede své vědomosti uplatnit omezeně a jen za pomoci učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi četné a velmi 

závažné mezery. Pro výklad a hodnocení jevů dovede své vědomosti uplatnit velmi omezeně a jen za stálé 

pomoci učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si předepsané učivo neosvojil. Má trvalé velmi podstatné nedostatky ve vykonávání požadovaných 

činností. Při výkladu a hodnocení jevů nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. 
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ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 
V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyka českého a literatury konat pouze ústní zkouška. 

Hodnotiteli ústní zkoušky jsou učitelé českého jazyka a literatury, kteří byli proškoleni a získali osvědčení 

o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky. Princip dvou hodnotitelů (zkoušející a přísedící) 

přispívá k objektivizaci zkoušky. 

 

Žák je hodnocen v 5 oblastech, nejvýše může získat 24 bodů za celou zkoušku. Čas, který je věnován 

jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní zkoušky. 

Zkouška trvá 15 minut. Vzhledem k zadání zkoušky, kterým je vylosované  literární dílo ze seznamu četby 

jednotlivého  žáka, by charakteristice literárněhistorického kontextu měla být věnována 1/2 celkové časové 

dotace (orientačně tedy 7,5 min) a analýze uměleckého textu 2. polovina časového limitu. 

 

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami 

jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky, žák 

může být hodnocen maximálně 4 body. Detaily procesu hodnocení jsou předmětem metodických materiálů. 

 

Ke splnění ústní zkoušky z českého jazyka a literatury musí žák dosáhnout minimálně 11 bodů z celkových 24 

a splnit všechny vnitřní podmínky hodnocení ústní maturitní zkoušky. 

 

 

Vnitřní podmínky hodnocení 

1. podmínka 

 Žák musí získat z  literárněhistorického kontextu alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je 

za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

2. podmínka  

Žák musí získat z analýzy uměleckého textu alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za 

ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

3. podmínka  

Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky 0 bodů, může být v kritériu výpověď  

v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 1 bodem. 
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Struktura ústní zkoušky 

kritérium ověřované vědomosti a dovednosti 
max. počet 

bodů 
min. počet 

bodů 

LITERÁRNĚHISTORICKÝ 
KONTEXT 

- kontext autorovy tvorby 5 
3 

- literární/obecně kulturní kontext 5 

ANALÝZA UMĚLECKÉHO 
TEXTU 

I. část 

5 

3 

- zasazení výňatku do kontextu díla a stručný 
obsah díla 

- téma a motiv (výňatek + kniha) 

- časoprostor 

- kompoziční výstavba (výňatek + kniha) 

- literární druh, žánr a forma 

- postava 

II. část 

5 

- vypravěč / lyrický subjekt 

- veršovaná výstavba 

- jazykové prostředky a jejich funkce ve 
výňatku 

- figury a tropy a jejich funkce ve výňatku 

  

JAZYKOVÝ PROJEV   4 1 

 
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat 11 bodů z 24 bodů. 
 
 
 

Klasifikace ústní zkoušky: 

Počet bodů: Známka: 

24-22 1 – výborný 

21-19 2 - chvalitebný 

18-15 3 - dobrý 

14-11 4 - dostatečný 

10 a méně 5 - nedostatečný 
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ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK 

 
V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyka anglického konat pouze ústní zkouška. 
 
Hodnotiteli ústní zkoušky jsou učitelé anglického jazyka, kteří byli proškoleni a získali osvědčení o způsobilosti 
k výkonu funkce hodnotitele ústní zkoušky. Princip dvou hodnotitelů (zkoušející a přísedící) přispívá k 
objektivizaci zkoušky. 
 
Ke splnění ústní zkoušky z jazyka anglického musí žák dosáhnout minimálně 18 bodů ze 42. 
  
Jsou stanovena 4 kritéria hodnocení: 
I. Zadání/obsah a projev (sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře) 
II. Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a její správné použití) 
III. Gramatická kompetence (rozsah mluvnických prostředků a jejich správné použití) 
IV. Fonologická kompetence (plynulost projevu a správná výslovnost) 
 
Hodnocení (dosažení počtu bodů) ústní zkoušky žáků s PUP je shodné jako u intaktní populace žáků. 
Chyby dle různých kategorií postižení budou buďto tolerovány nebo zohledňovány, případně jim budou 
body navyšovány v hodnocení jednotlivých deskriptorů (oddílů). 
Žáci s PUP MZ mají navíc nárok (dle druhu a skupiny postižení) na navýšení časového limitu o 25-100%, plus 
mohou využít kompenzační pomůcky (opět dle druhu a skupiny postižení). 
 
Zkoušející a přísedící hodnotí společně známkou 1 až 5. Výsledná známka je stanovena z jednotlivých 
kritérií. 
 
Tabulka hodnocení: 

Část    Max. bodů: ∑ za část 

 I. Zadání / obsah a projev 3  

1. II. Lexikální kompetence 3 9 

 III. Gramatická kompetence 3  

 I. Zadání / obsah a projev 3  

2. II. Lexikální kompetence 3 9 

 III. Gramatická kompetence 3  

 I. Zadání / obsah a projev 3  

3. II. Lexikální kompetence 3 9 

 III. Gramatická kompetence 3  

 I. Zadání / obsah a projev 3  

4. II. Lexikální kompetence 3 9 

 III. Gramatická kompetence 3  

5. I. Splnění zadání  3 3 

1.-5. Fonologická kompetence 3 3 
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Klasifikace ústní zkoušky: 
 

Počet bodů: Známka 

 
42 – 38 

 
                1 – výborný 

 
37 – 33 

 
                2 - chvalitebný 

 
32 – 26 

 
                3 - dobrý 

 
25 – 18 

 
                4 - dostatečný 

 
17 – a méně 

 
                5 - nedostatečný 

 
 
 
Vypracovaly předmětové komise: 
 
Ing. Lenka Knorová 
vedoucí předmětové komise odborných ekonomických předmětů oboru Podnikání 
 
 
Mgr. Dagmar Šimíková 
vedoucí předmětové komise českého jazyka a literatury 
 
 
Mgr. Eva Zapletalová 
vedoucí předmětové komise cizích jazyků 

Schválila zkušební maturitní komise dne 15. 2. 2021: Mgr. Kamila Brettschneiderová 
 předsedkyně zkušební maturitní komise 
 

V Opavě dne 15. 2. 2021 Mgr. Martin Ruský, v. r. 
 ředitel školy 
 

mailto:VHSOp@po-msk.cz
http://www.sshsopava.cz/

