
ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK  

PRO MZ JARO 2022 

 

Způsob hodnocení a kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek pro MZ JARO 2022 

se řídí základními právními normami: 

▪ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

▪ vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, 

▪ metodické doporučení MŠMT 13 009/2011-23 pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků 

s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky. 

 

Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky budou podmínky 

konání i hodnocení všech částí profilové maturitní zkoušky uzpůsobeny na základě jejich 

doporučení PPP. 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, stejně jako členové 

příslušných maturitních komisí, zadavatelé a komisaři budou v souladu s vyhláškou č. 

177/2009 Sb. seznámeni s úpravami podmínek a způsobu konání a hodnocení zkoušek 

v dostatečném předstihu před konání první části maturitní zkoušky. Toto seznámení se 

s úpravami podmínek a způsobu konání a hodnocení zkoušek potvrdí žáci s přiznaným 

uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, stejně jako členové příslušných 

maturitních komisí, zadavatelé a komisaři svým podpisem (viz. samostatná příloha). 

V případě předmětů, u kterých se zkouška skládá z písemné práce a ústní zkoušky (předmět 

český jazyk a literatura a předmět cizí jazyk) tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení 

ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák vykoná zkoušku 

z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu cizí jazyk, pokud úspěšně vykoná obě dílčí 

části dané zkoušky (písemnou práci a ústní zkoušku). Žák opakuje pouze tu dílčí část zkoušky, 

kterou nevykoná úspěšně. 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

pro třídy 4A4, 6A6, 6Š6, 8A8 

Hodnocení dílčí části konané formou písemné práce 

• Žák vytvoří souvislý text, jehož rozsah je minimálně 250 slov. 

• Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.  

• Žák volí 1 ze 4 zadání.  

• Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

• Písemná práce se hodnotí podle níže uvedených kritérií. Za naplnění jednotlivých 

podkritérií získává žák bodové ohodnocení 0–5 bodů. Nejvyšší možný zisk je tedy 

30 bodů.  

• Hraniční skóre úspěšnosti je 12 bodů. Práce hodnocené 0–11 body jsou 

hodnoceny jako nedostatečné.  

• Nevztahuje-li se text k zadanému tématu a/nebo nesplňuje-li prokazatelně 

charakteristiky zadaného slohového útvaru, práce je hodnocena v kritériu 1A/B 

0 body. Je-li práce v kritériu 1A/B hodnocena 0 body, podle dalších kritérií se 

dále nehodnotí a výsledné hodnocení celé písemné práce je 0 bodů. 

 

Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne nejméně 12 bodů. 

Hranice úspěšnosti:   12 bodů 

Maximální počet bodů: 30 bodů 

Stupnice pro hodnocení PP: 

30 – 27 = výborný 

26 – 22 = chvalitebný 

21 – 17 = dobrý 

16 – 12 = dostatečný 

11 – 0 = nedostatečný 

Hodnocení dílčí části konané formou ústní zkoušky 

Ústní zkouška se skládá ze tří dílčích částí: 

• analýza uměleckého textu 

• literárněhistorický kontext 

• analýza neuměleckého textu. 

Každá dílčí část je hodnocena známkou (1–5). Pokud je žák hodnocen v některé z dílčích částí 

známkou nedostatečně, celkové hodnocení ústní zkoušky je nedostatečně. Celkové hodnocení 

ústní zkoušky tvoří aritmetický průměr těchto tří dílčích známek. Je-li žák hodnocen známkou 

nedostatečně v některé z dílčích částí ústní zkoušky, opakuje celou ústní zkoušku. 



Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné 

práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku z předmětu český jazyka a 

literatura, pokud úspěšně vykoná obě dílčí části dané zkoušky (písemnou práci a ústní zkoušku). 

Žák opakuje pouze tu dílčí část zkoušky, kterou nevykoná úspěšně. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří vážený průměr 

známek z obou dílčích částí (písemná práce a ústní zkouška). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Z ANGLICKÉHO JAZYKA  

pro třídy 4A4, 6A6, 8A8 

Hodnocení dílčí části konané formou písemné práce 

• Žák vytvoří souvislý text, jehož rozsah je minimálně 200 slov. 

• Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání.  

• Žák volí 1 ze 2 zadání.  

 

Písemná práce se hodnotí podle níže uvedených kritérií. 

 

Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne nejméně 9 bodů. 

Hranice úspěšnosti:   9 bodů 

Maximální počet bodů:  20 bodů 

Stupnice pro hodnocení PP: 

20 – 18 = výborný 

17 – 15 = chvalitebný 

14 – 12 = dobrý 

11 – 9 = dostatečný 

8 – 0 = nedostatečný 

 

Hodnocení dílčí zkoušky konané ústní formou 

Hodnocení ústních profilových zkoušek předmětu anglický jazyk se řídí podle přílohy 1 

(Klasifikačního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace) Školního řádu 

Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace platného od 1. 9. 2021. 

 

Hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka 

Hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka zohledňuje požadovanou výstupní úroveň 

B2 podle SERR. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % 

a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku z předmětu anglický jazyk, pokud 

úspěšně vykoná obě dílčí části dané zkoušky (písemnou práci a ústní zkoušku). Žák opakuje 

pouze tu dílčí část zkoušky, kterou nevykoná úspěšně. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka tvoří vážený průměr známek 

z obou dílčích částí (písemná práce a ústní zkouška). 

  



Kritéria hodnocení písemných prací z anglického jazyka 

 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Z ANGLICKÉHO JAZYKA  

pro třídu 6Š6 

Hodnocení dílčí části konané formou písemné práce 

• Žák vytvoří souvislý text, jehož rozsah je minimálně 200 slov. 

• Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání.  

• Žák volí 1 ze 2 zadání.  

 

Písemná práce se hodnotí podle níže uvedených kritérií. 

 

Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne nejméně 9 bodů. 

Hranice úspěšnosti:   9 bodů 

Maximální počet bodů:  20 bodů 

Stupnice pro hodnocení PP: 

20 – 18 = výborný 

17 – 15 = chvalitebný 

14 – 12 = dobrý 

11 – 9 = dostatečný 

8 – 0 = nedostatečný 

 

Hodnocení dílčí zkoušky konané ústní formou 

Hodnocení ústních profilových zkoušek předmětu anglický jazyk se řídí podle přílohy 1 

(Klasifikačního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace) Školního řádu 

Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace platného od 1. 9. 2021. 

 

Hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka 

Hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka zohledňuje požadovanou výstupní úroveň 

B1 podle SERR. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % 

a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku z předmětu anglický jazyk, pokud 

úspěšně vykoná obě dílčí části dané zkoušky (písemnou práci a ústní zkoušku). Žák opakuje 

pouze tu dílčí část zkoušky, kterou nevykoná úspěšně. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z anglického jazyka tvoří vážený průměr známek 

z obou dílčích částí (písemná práce a ústní zkouška). 

  



Kritéria hodnocení písemných prací z anglického jazyka 

 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Z NĚMECKÉHO JAZYKA  

pro třídy 4A4, 6A6, 8A8 

Hodnocení dílčí části konané formou písemné práce 

• Žák vytvoří dva souvislé texty, jejichž celkový rozsah je minimálně 200 slov. 

• Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání.  

• Žák volí 1 ze 2 zadání.  

 

Písemná práce se hodnotí podle níže uvedených kritérií. 

 

Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne nejméně 16 bodů. 

Hranice úspěšnosti:   16 bodů 

Maximální počet bodů:  36 bodů 

Stupnice pro hodnocení PP: 

36 – 32 = výborný 

31 – 27 = chvalitebný 

26 – 22 = dobrý 

21 – 16 = dostatečný 

15 – 0 = nedostatečný 

 

Hodnocení dílčí zkoušky konané ústní formou 

Hodnocení ústních profilových zkoušek předmětu německý jazyk se řídí podle přílohy 1 

(Klasifikačního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace) Školního řádu 

Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace platného od 1. 9. 2021. 

 

Hodnocení profilové zkoušky z německého jazyka 

Hodnocení profilové zkoušky z německého jazyka zohledňuje požadovanou výstupní úroveň 

B1 podle SERR. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z německého jazyka tvoří hodnocení písemné práce 

40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku z předmětu německý jazyk, pokud 

úspěšně vykoná obě dílčí části dané zkoušky (písemnou práci a ústní zkoušku). Žák opakuje 

pouze tu dílčí část zkoušky, kterou nevykoná úspěšně. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z německého jazyka tvoří vážený průměr známek 

z obou dílčích částí (písemná práce a ústní zkouška).  



 

 

 

 

 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA  

pro třídy 4A4, 6A6, 8A8 

Hodnocení dílčí části konané formou písemné práce 

• Žák vytvoří dva souvislé texty, jejichž celkový rozsah je minimálně 200 slov. 

• Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání.  

• Žák volí 1 ze 2 zadání.  

 

Písemná práce se hodnotí podle níže uvedených kritérií. 

 

Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne nejméně 16 bodů. 

Hranice úspěšnosti:   16 bodů 

Maximální počet bodů:  36 bodů 

Stupnice pro hodnocení PP: 

36 – 32 = výborný 

31 – 27 = chvalitebný 

26 – 22 = dobrý 

21 – 16 = dostatečný 

15 – 0 = nedostatečný 

 

Hodnocení dílčí zkoušky konané ústní formou 

Hodnocení ústních profilových zkoušek předmětu francouzský jazyk se řídí podle přílohy 1 

(Klasifikačního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace) Školního řádu 

Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace platného od 1. 9. 2021. 

 

Hodnocení profilové zkoušky z francouzského jazyka 

Hodnocení profilové zkoušky z francouzského jazyka zohledňuje požadovanou výstupní 

úroveň B1 podle SERR. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z francouzského jazyka tvoří hodnocení písemné práce 

40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku z předmětu francouzský jazyk, 

pokud úspěšně vykoná obě dílčí části dané zkoušky (písemnou práci a ústní zkoušku). Žák 

opakuje pouze tu dílčí část zkoušky, kterou nevykoná úspěšně. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z francouzského jazyka tvoří vážený průměr známek 

z obou dílčích částí (písemná práce a ústní zkouška). 

  



 

 

 

 

 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA  

pro třídy 4A4, 6A6, 8A8 

Hodnocení dílčí části konané formou písemné práce 

• Žák vytvoří dva souvislé texty, jejichž celkový rozsah je minimálně 200 slov. 

• Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání.  

• Žák volí 1 ze 2 zadání.  

 

Písemná práce se hodnotí podle níže uvedených kritérií. 

 

Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne nejméně 16 bodů. 

Hranice úspěšnosti:   16 bodů 

Maximální počet bodů:  36 bodů 

Stupnice pro hodnocení PP: 

36 – 32 = výborný 

31 – 27 = chvalitebný 

26 – 22 = dobrý 

21 – 16 = dostatečný 

15 – 0 = nedostatečný 

 

Hodnocení dílčí zkoušky konané ústní formou 

Hodnocení ústních profilových zkoušek předmětu španělský jazyk se řídí podle přílohy 1 

(Klasifikačního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace) Školního řádu 

Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace platného od 1. 9. 2021. 

 

Hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka 

Hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka zohledňuje požadovanou výstupní úroveň 

B1 podle SERR. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka tvoří hodnocení písemné práce 

40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku z předmětu španělský jazyk, pokud 

úspěšně vykoná obě dílčí části dané zkoušky (písemnou práci a ústní zkoušku). Žák opakuje 

pouze tu dílčí část zkoušky, kterou nevykoná úspěšně. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka tvoří vážený průměr známek 

z obou dílčích částí (písemná práce a ústní zkouška). 

  



 

 

 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

pro třídu 6Š6 

Hodnocení dílčí části konané formou písemné práce 

• Žák vytvoří souvislý text, jehož celkový rozsah je minimálně 500 slov. 

• Písemná práce trvá 240 minut.  

• Žák volí 1 ze 2 zadání.  

 

Písemná práce se hodnotí podle níže uvedených kritérií. 

 

Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne nejméně 45 bodů. 

Hranice úspěšnosti:   45 bodů 

Maximální počet bodů:  100 bodů 

Stupnice pro hodnocení PP: 

100 – 86 = výborný 

85 – 71 = chvalitebný 

70 – 56 = dobrý 

55 – 45 = dostatečný 

44 – 0 = nedostatečný 

 

Hodnocení písemné práce zohledňuje (maximální bodový zisk za jednotlivé oblasti): 

0 – 70 bodů za teorii a obsah 

0 – 25 bodů za gramatiku a slovní zásobu 

0 – 5 bodů za organizaci textu, kohezi a koherenci textu 

 

 

Hodnocení dílčí zkoušky konané ústní formou 

Hodnocení ústních profilových zkoušek předmětu španělský jazyk a literatura se řídí podle 

přílohy 1 (Klasifikačního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace) Školního řádu 

Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace platného od 1. 9. 2021. 

 

  



Hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka a literatury 

Hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka zohledňuje požadovanou výstupní úroveň 

B2 podle SERR. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka a literatury tvoří hodnocení 

písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %. Žák vykoná zkoušku z předmětu 

španělský jazyk, pokud úspěšně vykoná obě dílčí části dané zkoušky (písemnou práci a ústní 

zkoušku). Žák opakuje pouze tu dílčí část zkoušky, kterou nevykoná úspěšně. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky ze španělského jazyka tvoří vážený průměr známek 

z obou dílčích částí (písemná práce a ústní zkouška). 

 

  



ZPŮSOB HODNOCENÍ A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  

PRO PŘEDMĚTY KONANÉ POUZE FORMOU ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 

Hodnocení profilových zkoušek předmětů, které se konají pouze formou ústní zkoušky se řídí 

podle přílohy 1 (Klasifikačního řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace) Školního 

řádu Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace platného od 1. 9. 2021. 

  


