
Hodnocení profilové části MAT zkoušky z cizích jazyků 

Výsledná známka profilové část maturitní zkoušky z Anglického, Ruského a Německého 

jazyka se skládá ze dvou částí: Písemné práce, kdy žák zpracovává zadaný slohový útvar v 

uvedeném rozsahu, a ústní části, kde student prokazuje jazykové znalosti na základě 

uvedených kritérií. Písemná část MZ tvoří 40% celkové známky, ústní potom zbylých 60%. 

 

V písemné práci dostanou žáci zadané 1 téma - zda je to útvar formální či neformální 

rozhoduje vyučující - v rozsahu 200-240 slov, časový limit je 80 minut. Studenti mohou 

použít slovník, ovšem bez příloh týkajících se gramatických pravidel a pravidel psaní 

slohových útvarů. Maximální počet bodů je 24. 

 

hodnocení: 

● 24-22 bodů -> 1 

● 21-19 bodů -> 2 

● 18-15 bodů -> 3 

● 14-11 bodů -> 4 

 

Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení pro písemnou práci: 

I.  Zpracování zadání / Obsah písemné práce IA Zadání IB Rozsah, obsah textu 

II. Organizace a koheze textu  

A. Organizace textu  

B. Koheze textu a prostředky textové návaznosti  

III. Slovní zásoba a pravopis  

A. Přesnost použité slovní zásoby  

B. Rozsah použité slovní zásoby  

IV. Mluvnické prostředky  

A. Přesnost použitých mluvnických prostředků  

B. Rozsah použitých mluvnických prostředků. 

 

Detailní popis kritérií viz. tabulka Cermatu. 

 

 

Ústní část MZ se skládá ze 3 oddílů:  

1. popis obrázku a porovnávání dvou rozdílných obrázků dle nápovědných bodů např. 

místo, lidé, oblečení, aktivity, atmosféra... 

2. samostatný mluvený projev na tažené téma ze seznamu 20 okruhů 

3. rozhovor mezi studentem a vyučujícím na základě detailně popsané situace v 

pracovním listu, opět jsou stanoveny pomocné body a rozhovor vždy začíná učitel.  

 

Každá část je dotována 5 minutami. 

Každá z uvedených částí je hodnocena samostatnou známkou na základě silných a slabých 

stránek ústního projevu. Těmito může být například vhodné využití gramatických časů, 

správná výslovnost, rozsah slovní zásoby atd. Celková známka za ústní část MZ je potom 

tvořena průměrem známek z jejích 3 částí. 

 

https://oalysa.cz/wp-content/uploads/2023/01/hodnoceni-maturita-cizi-jazyk.pdf

