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Kritéria hodnocení zkoušky z anglického jazyka 

v profilové části maturitní zkoušky 2021/2022 
 

Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka se skládá ze dvou částí:  

 

1. část – Písemná práce 

2. část – Ústní zkouška 

Hodnocení jednotlivých částí se započítává do celkového hodnocení zkušebního 

předmětu anglický jazyk: hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 

60%. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně složí obě části zkoušky. V případě, 

že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje jen tu část zkoušky, kterou 

nevykonal úspěšně. 

 

Celkové hodnocení v předmětu anglický jazyk s výpočtem (zaokrouhleno na jednotky): 

 
 

hodnocení písemné práce (40 %) + hodnocení ústní zkoušky (60 %) = celkové hodnocení zkoušky 
 

 

100% - 88%  hodnoceno známkou 1 (výborný) 

87% - 74%  hodnoceno známkou 2 (chvalitebný) 

73% - 59%  hodnoceno známkou 3 (dobrý) 

58% - 44%  hodnoceno známkou 4 (dostatečný) 

 

Hranice úspěšnosti je 44%. 
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Ústní zkouška z anglického jazyka v profilové části 

maturitní zkoušky 
 

 

Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 

s využitím sady pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu 

z celkových 20 témat. Sada pracovního listu se skládá z pracovního listu žáka a 

obrázkové přílohy; pracovní list žáka se skládá ze tří částí a jeho součástí je i zadání 

ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, 

tj. oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum. 

 

Bezprostředně před zahájením přípravy ústní zkoušky si žák vylosuje jedno téma a 

následně obdrží sadu pracovních listů, tj. pracovní list žáka a obrázkovou přílohu, 

týkající se konkrétního tématu. Příprava intaktního žáka k ústní zkoušce trvá 20 minut 

(případně navýšení u žáků s přiznaným přizpůsobením podmínek), ústní zkouška 

nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Bezprostředně před 

zahájením ústní zkoušky se žák stručně představí komisi, tato část se nehodnotí.  

 

 

Ústní zkouška se skládá ze tří částí: 

1. Otázky a odpovědi ke konkrétnímu tématu 

2. Práce s obrázky – popis obrázku, srovnání obrázků, popřípadě doplňující otázky 

k danému tématu 

3. Samostatný ústní projev na konkrétní téma a doplňující otázky vztahující se 

k danému tématu 

 

Hodnocení:   

1. Každá část zkoušky je hodnocena na základě tří kritérií (zadání, lexikální 

kompetence, gramatická kompetence). Za každé kritérium žák může získat  

0 – 3 body. 

2. Současně žák získá další 0 – 3 body za fonologickou kompetenci, tj. výslovnost, 

intonaci a plynulost. 

3. Počet bodů získaný ve 3. části pracovního listu je vzhledem k náročnosti a délce 

oproti ostatním částem pracovního listu násoben koeficientem 2,0. 
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4. Přehled maximálního počtu bodů za jednotlivé části pracovního listu 

 

Část Maximální počet bodů 

1. část 

 (otázky a odpovědi) 
9 bodů 

2. část 

 (práce s obrázkem) 

9 bodů 

3. část 

(konkrétní téma) 

18 bodů 

Fonologická 

kompetence 

3 body 

 

 

5. Celkově žák může získat v ústní zkoušce maximálně 39 bodů. Minimální 

počet bodů pro úspěšné složení ústní zkoušky je 18 bodů. 

 

Celkové hodnocení ústní zkoušky:  

 

39–34 bodů  hodnoceno známkou 1 (výborný) 

33–29 bodů  hodnoceno známkou 2 (chvalitebný) 

28–23 bodů  hodnoceno známkou 3 (dobrý) 

22–18 bodů  hodnoceno známkou 4 (dostatečný) 
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