
 

Profilová písemná část maturitní zkoušky z předmětu ANGLICKÝ JAZYK  

 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 za každou část zadání zvlášť, podle stejných kritérií hodnocení, maximální počet bodů je tedy 24. 

Z toho připadá na delší text max. 16 bodů a na kratší text max. 8 bodů. Minimální rozsah slov je 200 pro oba texty zadání dohromady. Na delší text je vyhrazené rozmezí 130 

– 170 slov a na kratší je 70 – 90 slov. Doba vypracování celého zadání (obou textů) je 100 minut. 

Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 42% procentních bodů. Hranice úspěšnosti v bodech činí 10 bodů. Rozpis kritérií 

hodnocení: 

Obě části zadání písemné práce se řídí stejnými kritérii hodnocení s rozdílem rozsahu intervalu (u delší části je jeden interval 10 slov a u kratší je 5 slov). 

Bodové hodnocení písemné práce z anglického jazyka (tvoří 40 % hodnocení výsledné známky).  

Rozpis bodového rozhraní a hodnocení – viz. tabulka níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profilová část maturitní zkoušky z předmětu ANGLICKÝ JAZYK – kritéria hodnocení PÍSEMNÉ PRÁCE  

Počet 
bodů 

Zpracování zadání, obsah a rozsah 
písemné práce 

Organizace a koheze textu a 
prostředky textové návaznosti 

Slovní zásoba, pravopis Přesnost a rozsah 
mluvnických prostředků 

3 Požadovaná charakteristika textu je 
dodržena. Všechny body zadání jsou 
jasně a srozumitelně zmíněny. 
Body zadání jsou rozpracovány vhodně 
a v odpovídající míře podrobností. V 
textu je jasně vysvětlena podstata 
myšlenky nebo problému. 

Text je souvislý s lineárním sledem 
myšlenek. Text je vhodně členěný a 
organizovaný. Rozsah PTN je široký. 

Chyby ve slovní zásobě a 
pravopise nebrání porozumění 
textu. Slovní zásoba a 
pravopis jsou téměř vždy 
použity správně. 
Slovní zásoba je široká. 

Mluvnické prostředky jsou 
téměř vždy použity správně. 
Rozsah mluvnických 
prostředků je široký. 

2 Požadovaná charakteristika textu je 
většinou dodržena. Většina bodů zadání je 
jasně a srozumitelně zmíněna. Délka textu 
ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu 
(text je o 1 interval kratší než je 
požadované rozmezí). 

Text je většinou souvislý s lineárním 
sledem myšlenek. Text je většinou 
vhodně členěný a/nebo organizovaný. 
Rozsah PTN je většinou široký. 

Chyby ve slovní zásobě a 
pravopise většinou nebrání 
porozumění textu / části textu. 
Slovní zásoba a pravopis jsou 
většinou použity správně. Slovní 
zásoba je většinou široká. 

Chyby v mluvnických 
prostředcích většinou nebrání 
porozumění textu / části textu. 
Mluvnické prostředky jsou 
většinou použity správně. 

1 Požadovaná charakteristika textu není ve 
větší míře dodržena. Většina bodů zadání 
není jasně a srozumitelně zmíněna. Délka 
textu ve větší míře neodpovídá 
požadovanému rozsahu (text je o 2 
intervaly kratší). Podstata myšlenky není 
jasně vysvětlena. 

Text není ve větší míře souvislý s 
lineárním sledem myšlenek. Text není 
ve větší míře vhodně členěný a/nebo 
organizovaný. Rozsah PTN je ve větší 
míře omezený. 

Chyby ve slovní zásobě a 
pravopise ve větší míře brání 
porozumění textu / části textu. 
Slovní zásoba a pravopis nejsou 
ve větší míře použity správně. 
Slovní zásoba je velice omezená. 

Chyby v mluvnických 
prostředcích ve větší míře brání 
porozumění textu / části textu. 
Mluvnické prostředky nejsou ve 
větší míře použity správně. 

0 Požadovaná charakteristika textu není 
dodržena. Body zadání nejsou jasně a 
srozumitelně zmíněny. Délka textu 
neodpovídá požadovanému rozsahu (text 
je o 3 a více intervalů kratší). Práce se dále 
nehodnotí. 

Většina textu není souvislá a 
neobsahuje lineární sled myšlenek. 
Většina textu není vhodně členěná 
a/nebo organizovaná. PTN jsou 
omezené / v nedostatečném rozsahu. 
Chyby v PTN brání porozumění většině 
textu. 

Chyby ve slovní zásobě a 
pravopise brání porozumění 
většině textu. Slovní zásoba a 
pravopis jsou ve většině textu 
použity nesprávně. Slovní zásoba 
je nedostatečná. 

Chyby v mluvnických 
prostředcích brání porozumění 
většině textu. Mluvnické 
prostředky jsou ve většině textu 
použity nesprávně. 

Maximální počet bodů  24 

Hranice úspěšnosti minimálně 10 

 

 

 



 

HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE  

VYJÁDŘENÍM V BODECH a PŘEVOD NA ZNÁMKU 

 

 
Výsledné odpovídající dosažené hodnocení 

 
(v bodech) 

 

 
Převod na známku 

 

24 – 21 (min. 88%)  
 

 
1 

 
20 – 17 (min. 71%) 

 
2 

 
16 – 13 (min. 54%) 

 
3 

 
12 – 10 (min. 42%) 

 
4 

 
9 – 0  
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Profilová část maturitní zkoušky z předmětu ANGLICKÝ JAZYK  

 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ profilových zkoušek 

 

Forma zkoušky 
 

Maximální počet bodů Minimální počet bodů Celkem maximálně Celkem minimálně 

Písemná práce 
 

24 10  
63 

 
27 

Ústní zkouška 
 

39 17 

 

ÚZ – 60 % 
 

1 2 1 3 2 3 1 4 2 4 3 4 

PP – 40 % 
 

2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 

průměr 
 

1,4 1,6 1,8 2,2 2,4 2,6 2,2 2,8 2,8 3,2 3,4 3,6 

výsledné 
hodnocení 

1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 

 

Kritéria hodnocení profilových částí maturitní zkoušky z předmětu Anglický jazyk byla sestavena vyučujícími AJ v souladu s aktuálně platnou 

školskou legislativou, projednána předmětovou komisí všeobecně vzdělávacích předmětů a schválena ředitelem školy. Výsledné hodnocení 

maturitní zkoušky z předmětu cizí jazyk je určeno vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění. 

 

………………………………………… ………………………………………..   …………………………………. 

Mgr. Jana Mikulenková, vyučující AJ Mgr. Krasimira Kolčeva, vyučující AJ  Mgr. Krasimira Kolčeva, vedoucí PK VVP 

 

 ……………………………………. 

Schválil: Mgr. Jiří Pivovarčík, ředitel školy 

Ve Valašském Meziříčí dne 28. 01. 2022 


