
 

 

 

 

 
Návrh kritérií hodnocení zkoušek 

profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023 
pro předměty s písemnou prací, písemnou nebo praktickou 

zkouškou 
 
 

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 24 
odst. 1, navrhuji následující způsob hodnocení zkoušek z předmětů Český jazyk a 
literatura, cizí jazyky, Společenské vědy, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie, 
Informatika, Programování, Výtvarná a Hudební výchova profilové části maturitní zkoušky: 
 
 
Český jazyk a literatura, cizí jazyky – kombinace ústní zkoušky a písemné práce 
U uvedených zkoušek tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 
60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. 
 
 
Český jazyk a literatura 
 
Písemná práce bude hodnocena na základě kritérií CZVV (viz příloha č. 1). 
Hodnocení písemné práce: 
30 - 27 bodů  výborně 
26 - 22 bodů  chvalitebně 
21 - 17 bodů  dobře 
16 - 12 bodů  dostatečně 
11 - 0   bodů  nedostatečně 
 
 
Anglický jazyk 
 
Písemná práce bude hodnocena na základě kritérií CZVV pro cizí jazyk vyšší úrovně (viz 
příloha č. 2, šedě vyznačené údaje platí pro vyšší úroveň). První část hodnocena 
maximálně 24 body, druhá část 12 body. 
Hodnocení písemné práce: 
36 - 33 bodů            výborně 
32 - 29 bodů  chvalitebně 
28 - 26 bodů  dobře 
25 - 22 bodů  dostatečně 
21 - 0   bodů  nedostatečně 
 
 



 

 

 

 

 
Německý jazyk, Ruský jazyk 
 
Písemná práce bude hodnocena na základě kritérií CZVV pro cizí jazyk základní úrovně 
(viz příloha č. 3). První část hodnocena maximálně 24 body, druhá část 12 body. 
Hodnocení písemné práce: 
36 - 32 bodů            výborně 
31 - 27 bodů  chvalitebně 
26 - 21 bodů  dobře 
20 - 16 bodů  dostatečně 
15 - 0   bodů  nedostatečně 
 
 
Francouzský jazyk 
 
Písemná práce bude hodnocena na základě kritérií mezinárodní zkoušky DELF B1 (viz 
příloha č. 4). 
Hodnocení písemné práce: 
25 - 23 bodů            výborně 
22 - 19 bodů  chvalitebně 
18 - 15 bodů  dobře 
14 - 12 bodů  dostatečně 
11 - 0   bodů  nedostatečně 
 
 
Španělský jazyk 
 
Písemná práce bude hodnocena na základě kritérií CZVV pro cizí jazyk základní úrovně 
(viz příloha č. 3) pro první část písemné práce (za každé kritérium bude uděleno max. 4,5 
bodu). 
Hodnocení písemné práce: 
36 - 32 bodů            výborně 
31 - 27 bodů  chvalitebně 
26 - 21 bodů  dobře 
20 - 16 bodů  dostatečně 
15 - 0   bodů  nedostatečně 
 
 
Společenské vědy – písemná zkouška 
 
Hodnocení písemné zkoušky: 
100 – 84 % výborně 
83 – 68 %  chvalitebně 
67 – 48 % dobře 
47 – 34 % dostatečně 
33 – 0 % nedostatečně 
 
 



 

 

 

 

 
Zeměpis – kombinace ústní zkoušky a písemné zkoušky 
 
Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní a z písemné zkoušky 
s váhou: ústní zkouška 60 %, písemná zkouška 40 %. 
Hodnocení písemné zkoušky:  
100 – 85 %  výborně  
84 – 70 %  chvalitebně  
69 – 50 %  dobře  
49 – 33 %  dostatečně  
32 – 0 %  nedostatečně 
 
 
Matematika – kombinace ústní zkoušky a písemné zkoušky 
 
Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní a z písemné zkoušky 
s váhou: ústní zkouška 45 %, písemná zkouška 55 %. 
Hodnocení písemné zkoušky: 
100 – 85 %   výborně 
84 – 70 %    chvalitebně 
69 – 50 %   dobře 
49 – 33 %   dostatečně 
32 – 0 %   nedostatečně 
 
 
Fyzika – písemná zkouška 
 
Hodnocení písemné zkoušky: 
100 – 85 %   výborně 
84 – 70 %    chvalitebně 
69 – 50 %   dobře 
49 – 33 %   dostatečně 
32 – 0 %   nedostatečně 
 
 
Chemie – kombinace ústní zkoušky a písemné zkoušky  
 
Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní a z písemné zkoušky 
s váhou: ústní zkouška 55 %, písemná zkouška 45 %. 
Hodnocení písemné zkoušky: 
100 – 85 %    výborně 
84 – 70 %   chvalitebně 
69 – 50 %  dobře 
49 – 33 %  dostatečně 
32 – 0 %  nedostatečně 
 
 



 

 

 

 

 
Informatika – kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky 
 
Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní a z písemné zkoušky 
s váhou: ústní zkouška 60 %, praktická zkouška 40 %. 
Hodnocení praktické zkoušky - hodnotí se bodováním, převod na známku podle tabulky: 
100 - 85 % výborně 
84 - 70 % chvalitebně 
69 - 50 % dobře 
49 - 33 % dostatečně 
32 - 0 % nedostatečně 
 
 
Programování – písemná zkouška 
 
Hodnocení písemné zkoušky 
Obě části zkoušky se hodnotí dohromady, celkový počet bodů se převede na známku 
podle uvedené tabulky. 
 
100 - 85 % výborně 
84 - 70 % chvalitebně 
69 - 50 % dobře 
49 - 33 % dostatečně 
32 - 0 % nedostatečně 
 
 
Hudební výchova – kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky 
 
Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní a z praktické zkoušky 
s váhou: ústní zkouška 60 %, praktická zkouška (hudební nauka + vokální zkouška) 40 %. 
 
Výsledná známka praktické zkoušky se určí jako vážený průměr jednotlivých známek 
takto: 
hudební nauka – 60 % 
vokální zkouška – 40 % 
 
Kritéria hodnocení vokální části praktické zkoušky: 

• tón, síla a barva hlasu 

• pěvecká technika 

• čistota intonace  

• smysl pro rytmus  

• obtížnost (náročnost) repertoáru 

• stylová interpretace a hudební vyspělost 

 



 

 

 

 

 
Výtvarná výchova – kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky 
 
Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní (60 %) a z praktické 
zkoušky (40 %). 
 
Praktická zkouška: 
kresba / malba na dané téma, hodnocení tvoří 60 % známky praktické zkoušky 
hodnocení předloženého závěrečného cyklu prací vzniklých pod dohledem vyučujícího,                                 
hodnocení tvoří 40 % známky praktické zkoušky 
 
Kritéria hodnocení praktické zkoušky: 

• Kompozice (velikost, umístění ve formátu) 

• Tvar (velikost, proporce) 

• Perspektiva (zobrazení prostoru) 

• Světlo a stín - matérie (hmota, struktura, povrch) 

• Úroveň techniky (výraz, rukopis) 

Ústní zkouška: 
dějiny umění, hodnocení tvoří 90 % známky ústní zkoušky 
seminární práce, hodnocení tvoří 10 % známky ústní zkoušky 
 
 
 
Hodnocení žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky 
Žáci jsou hodnoceni s přihlédnutím k Doporučení školského poradenského pracoviště ke 
konání maturitních zkoušek. V oblastech hodnocení, které je třeba zohlednit dle 
doporučení, hodnotitel upraví počet dosažených bodů tak, aby žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami nebyl znevýhodněn. 
 
 
 
 
Ve Zlíně, dne 12. září 2022    RNDr. Jan Chudárek, ředitel školy 


