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Maturitní zkouška – školní rok 2022-2023 

Třída: 4B 

Obor: 26-41-M/01 Mechanik elektrotechnik  

Kritéria hodnocení písemné práce profilové části maturitní zkoušky 

Právní rámec:  

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

§ 24 

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé 
zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení 
zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání 
první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob 
hodnocení a schválená kritéria hodnocení podle věty druhé na veřejně přístupném místě ve 
škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání 
první ze zkoušek profilové části. 
 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut + 15 minut na úvodní administraci. 
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.  

Pro písemnou práci je stanoveno 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 
zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje 
název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné 
práce jsou stejná pro všechny žáky. 

Kritéria hodnocení            

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  
1A – téma, obsah  
1B – komunikační situace, slohový útvar  

2. Funkční užití jazykových prostředků  
2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba  
2B – lexikum:  
adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru  
použití pojmenování v odpovídajícím významu  
šíře a pestrost slovní zásoby  

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  
3A – větná syntax, textová koheze:  
výstavba větných celků  
odkazování v textu  
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prostředky textové návaznosti  

 
3B – nadvětná syntax, koherence textu:  
kompozice textu  
strukturovanost a členění textu  
soudržnost textu  
způsob vedení argumentace  

Bodová škála hodnocení 
 

                  0  1  2  3  4  5  
1A  Text se nevztahuje k 

zadanému tématu.  
 

Text se od zadaného 
tématu podstatně 
odklání a/nebo je 
téma zpracováno 
povrchně.  
 

Text se od zadaného 
tématu v některých 
pasážích odklání 
a/nebo jsou některé 
textové pasáže 
povrchní.  
 

Text v zásadě 
odpovídá zadanému 
tématu a zároveň je 
téma zpracováno v 
zásadě funkčně.  
 

Text odpovídá 
zadanému tématu a 
zároveň je téma 
zpracováno 
funkčně.  
 

Text plně odpovídá 
zadanému tématu a 
zároveň je téma 
zpracováno plně 
funkčně.  
 

1B  Text prokazatelně 
nevykazuje 
charakteristiky 
zadaného útvaru a 
reaguje na jiné 
vymezení 
komunikační 
situace.  
 

Text vykazuje 
značné nedostatky 
vzhledem k zadané 
komunikační situaci 
a zadanému útvaru.  
 

Text vykazuje 
nedostatky 
vzhledem k zadané 
komunikační situaci 
a zadanému útvaru.  
 

Text v zásadě 
odpovídá zadané 
komunikační situaci 
a zadanému útvaru.  
 

Text odpovídá 
zadané komunikační 
situaci a zadanému 
útvaru.  
 

Text plně odpovídá 
zadané komunikační 
situaci a zadanému 
útvaru.  
 

2A  Pravopisné a 
tvaroslovné chyby 
se vyskytují ve 
vysoké míře (10 a 
více chyb)1.  
Chyby mají zásadní 
vliv na čtenářský 
komfort adresáta.  
 

Pravopisné a 
tvaroslovné chyby 
se vyskytují ve větší 
míře (8-9 chyb).  
Chyby mají vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

Pravopisné a 
tvaroslovné chyby 
se vyskytují často (6-
7 chyb).  
Některé chyby mají 
vliv na čtenářský 
komfort adresáta.  
 

Pravopisné a 
tvaroslovné chyby 
se objevují místy (4-
5 chyb).  
Chyby v zásadě 
nemají vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

Pravopisné a 
tvaroslovné chyby 
se objevují jen 
ojediněle  
(2-3 chyby).  
Chyby nemají vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

Pravopisné a 
tvaroslovné chyby se 
téměř nevyskytují (0-
1 chyba).  
Případné chyby 
nemají vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

2B  Slovní zásoba je 
nemotivovaně 
chudá až primitivní.  
V textu se vyskytují 
ve vysoké míře 
výrazy, které jsou 
nevhodně volené 
vzhledem k 
označované 
skutečnosti.  
Volba slov a slovních 
spojení zásadně 
narušuje 
porozumění textu. 

Slovní zásoba je 
nemotivovaně 
chudá.  
V textu se ve větší 
míře vyskytují 
výrazy, které jsou 
nevhodně volené 
vzhledem k 
označované 
skutečnosti.  
Volba slov a slovních 
spojení narušuje 
porozumění textu.  
 

Slovní zásoba je 
spíše chudá.  
V textu se často 
vyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně 
volené vzhledem k 
označované 
skutečnosti.  
Volba slov a slovních 
spojení občas 
narušuje 
porozumění textu.  
 

Slovní zásoba je 
vzhledem ke 
zvolenému zadání 
postačující, ale 
nikoli potřebně 
pestrá a bohatá.  
V textu se místy 
vyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně 
volené vzhledem k 
označované 
skutečnosti.  
Volba slov a slovních 
spojení v zásadě 
nenarušuje 
porozumění textu.  

Slovní zásoba je 
spíše bohatá, 
rozmanité lexikální 
prostředky jsou 
téměř vždy funkční.  
V textu se jen 
ojediněle vyskytne 
výraz, který je 
nevhodně volený 
vzhledem k 
označované 
skutečnosti.  
Volba slov a slovních 
spojení nenarušuje 
porozumění textu.  

Slovní zásoba je 
motivovaně bohatá, 
rozmanité lexikální 
prostředky jsou plně 
funkční.  
V textu se 
nevyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně 
volené vzhledem k 
označované 
skutečnosti.  
Volba slov a slovních 
spojení nenarušuje 
porozumění textu.  

3A  Výstavba větných 
celků je 
nemotivovaně 
jednoduchá až 
primitivní, nebo je 
ve vysoké míře 
přetížená.  
Syntaktické 
nedostatky se v 
textu vyskytují ve 
vysoké míře.  

Výstavba větných 
celků je 
nemotivovaně 
jednoduchá, nebo je 
ve větší míře 
přetížená.  
Syntaktické 
nedostatky se v 
textu vyskytují ve 
větší míře.  

Výstavba větných 
celků je spíše 
jednoduchá, nebo 
přetížená.  
Syntaktické 
nedostatky se v 
textu vyskytují 
občas.  
Nedostatky mají 
občas vliv na 

Výstavba větných 
celků je v zásadě 
promyšlená a 
syntaktické 
prostředky jsou 
vzhledem ke 
komunikační situaci 
v zásadě funkční.  
Místy se v textu 
objevují syntaktické 
nedostatky.  

Výstavba větných 
celků je promyšlená 
a syntaktické 
prostředky jsou 
vzhledem ke 
komunikační situaci 
téměř vždy funkční.  
Syntaktické 
nedostatky se v 
textu vyskytují jen 
ojediněle.  

Výstavba větných 
celků je promyšlená 
a syntaktické 
prostředky jsou 
vzhledem ke 
komunikační situaci 
plně funkční.  
Syntaktické 
nedostatky se v 
textu téměř 
nevyskytují.  
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Nedostatky mají 
zásadní vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

Nedostatky mají vliv 
na čtenářský 
komfort adresáta.  

čtenářský komfort 
adresáta.  

Nedostatky mají 
místy vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  

Nedostatky nemají 
vliv na čtenářský 
komfort adresáta.  
 

Čtenářský komfort 
adresáta není 
narušován.  

3B  Text je nesoudržný a 
chaotický.  
Členění textu je 
nelogické.  
Text je 
argumentačně 
nezvládnutý.  
Adresát musí 
vynaložit velké úsilí, 
aby se v textu 
zorientoval, nebo se 
v textu neorientuje 
vůbec.  
 

Kompozice textu je 
nepřehledná.  
V členění textu se ve 
větší míře vyskytují 
nedostatky.  
Argumentace je ve 
větší míře 
nesrozumitelná.  
Adresát musí 
vynaložit úsilí, aby 
se v textu 
zorientoval.  
 

Kompozice textu je 
spíše nahodilá.  
V členění textu se 
často vyskytují 
nedostatky.  
Argumentace je 
občas 
nesrozumitelná.  
Organizace textu má 
vliv na čtenářský 
komfort adresáta.  
 

Kompozice textu je 
v zásadě vyvážená.  
Text je až na malé 
nedostatky vhodně 
členěn a logicky 
uspořádán.  
Argumentace je v 
zásadě 
srozumitelná.  
Organizace textu v 
zásadě nemá vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

Kompozice textu je 
promyšlená a 
vyvážená.  
Text je vhodně 
členěn a logicky 
uspořádán.  
Argumentace je 
srozumitelná.  
Organizace textu 
nemá vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

Kompozice textu je 
precizní.  
Text je vhodně 
členěn a logicky 
uspořádán.  
Argumentace je 
velmi vyspělá.  
Organizace textu 
nemá vliv na 
čtenářský komfort 
adresáta.  
 

 
Způsob stanovení výsledného hodnocení: 

V každém dílčím kritériu práce obdrží 0-5 bodů. Výsledné hodnocení známkou vzniká součtem 

6 dílčích hodnocení (max. 30 bodů.): 

30-27 bodů  1 

26-23 bodů  2 

22-18 bodů  3 

17-12 bodů  4 

11-0 bodů  5 

Vnitřní podmínka hodnocení: 

Výsledné hodnocení zkoušky stupněm výborný až dostatečný (1 až 4) je stanoveno vnitřní 

podmínkou, že dílčí kritéria 1A a 1B jsou hodnocena body 1-5. 

Vnitřní podmínky nejsou splněny, pokud: 

dílčí kritérium 1A: Text se nevztahuje k zadanému tématu – 0 bodů; 

dílčí kritérium 1B: Text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje 
na jiné vymezení komunikační situace – 0 bodů; 
minimální rozsah písemné práce: 250 slov. 

Pokud vnitřní podmínky nejsou splněny, písemná práce je hodnocena stupněm nedostatečný 
(5).  

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech místo stupně prospěchu slovo 
„nekonal(a)“. 

 

Písemná práce z anglického jazyka 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v celkovém 
minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut + 15 minut na úvodní administraci. 
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  

První část: žák si volí z 4 zadání, min. rozsah 130 slov, doporučený max. rozsah 160 slov. 
Druhá část: žák si volí z 3 zadání, min. rozsah 70 slov, doporučený max. rozsah 80 slov. 
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Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 
text k zadání. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky. 

Kritéria hodnocení            

Písemná práce se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena 
zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů 
dosažených v obou částech.  

Kritéria hodnocení 1. části písemné práce:  

I – Zpracování zadání/Obsah       
A – Zadání 
B – Rozsah, obsah  

II – Organizace a koheze textu 
A – Organizace textu 
B – Koheze textu, prostředky textové návaznosti 

III – Slovní zásoba, pravopis 
A – Přesnost 
B – Rozsah  

IV – Mluvnické prostředky 
A – Přesnost 
B – Rozsah 

Každé dílčí kritérium písemné práce je hodnoceno body 0 – 3. Maximální počet bodů za první 
část práce je 24 bodů. 

Kritéria hodnocení 2. části písemné práce: 

I – Zpracování zadání, obsah 
II – Organizace a koheze textu 
III – Slovní zásoba, pravopis 
IV – Mluvnické prostředky 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body 0 – 3. Maximální počet bodů je 12. 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu I A 1. části – Zadání nebo v kritériu I 2. části 
Zpracování zadání/ Obsah hodnocena 0, písemná práce je hodnocena stupněm nedostatečný 
(5). Jedná se o nedodržení: 

a) tématu, komunikačního cíle 
b) typu textu – funkční styl, slohový postup. 

 
Písemná práce je hodnocena stupněm nedostatečný, pokud každá z obou částí nesplní 
minimální rozsah (první část: 130, druhá část: 70). 

Způsob stanovení výsledného hodnocení: 

36-32 bodů  1 

31-27 bodů  2 
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26-22 bodů  3 

21-16 bodů  4 

15-0 bodů  5 

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech místo stupně prospěchu slovo 
„nekonal(a)“. 

 
V Lipníku nad Bečvou dne 17. března 2023 
 

 
Mgr. Michael Tesař 
Ředitel školy 
 
 
 
 

Zkušební maturitní komise dle vyhlášky 177/2009, § 24 schvaluje: 

Jméno a příjmení Funkce Podpis 

 Předseda MK  

 Místopředseda MK  

 Třídní učitel  

 Zkoušející ČJL  

 Přísedící ČJL  

 Zkoušející AJ  

 Přísedící AJ  
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