
Hodnocení profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků 

na GVM 

 
V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji 

níže uvedená kritéria pro hodnocení profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích 

jazyků: 

Obecná kritéria pro profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků 

 Hodnocení písemné práce i ústní zkoušky je provedeno známkou na klasické škále 

1 (výborný) až 5 (nedostatečný).  

 Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového 

hodnocení zkušebního předmětu. 

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury 

Hodnocení a kritéria písemné práce 

 Pokud je práce nečitelná, hodnotí se jako nedostatečná; pokud práce výrazně 
nesplňuje požadovaný rozsah, hodnotí se jako nedostatečná 

 Dodržení tématu – při nedodržení kritéria je práce hodnocena jako nedostatečná 

 Dodržení slohového útvaru – při nedodržení kritéria je práce hodnocena jako 
nedostatečná 

Kritéria: 

 Pravopis a tvarosloví 

 Slovní zásoba 

 Větná stavba 

 Kompozice a koherence textu 
 
Kritéria hodnocení ústní zkoušky 
 

 Charakteristika uměleckého textu a) analýza uměleckého textu, b) literárněhistorický   
             kontext 

 Charakteristika neuměleckého textu 

 Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 
 

Profilová zkouška z anglického jazyka (úroveň B2) 
 
Hodnocení a kritéria písemné práce 
 

 Pokud je práce nečitelná, je hodnocena jako nedostatečná. Pokud práce výrazně 
nesplňuje požadovaný rozsah, je hodnocena jako nedostatečná. 

 Součástí zadání některých slohových útvarů je i výchozí text, jehož citace se nepočítá 
do celkového počtu slov písemné práce. 



 zpracování zadání, obsah, rozsah písemné práce 

 organizace a koheze textu (prostředky textové návaznosti) 

 slovní zásoba a pravopis (přesnost a rozsah použité slovní zásoby) 

 mluvnické prostředky (přesnost a rozsah použitých mluvnických prostředků). 
 
Hodnocení a kritéria ústní zkoušky 

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který se skládá 
ze tří částí. K hodnocení jednotlivých částí ústní zkoušky se používají následující kritéria: 

 zadání, obsah, projev 

 lexikální kompetence včetně zvukové realizace 

 gramatické kompetence a prostředky textové návaznosti 
 
 

Profilová zkouška z německého jazyka (úroveň B1) 
 

Hodnocení a kritéria písemné práce 

 dodržení tématu 

 dodržení slohového útvaru 

 pravopis a tvarosloví 

 slovní zásoba 

 větná stavba 

 kompozice a koherence textu 
 
Hodnocení a kritéria ústní zkoušky 
 

 součásti: maturitní téma a práce s obrázky 

 plynulost 

 tematická promluva 

 slovní zásoba 

 správnost použitých jazykových prostředků 

 výslovnost 
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