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PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021/2022 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 

Specifikace zkoušky – základní přehled 

Čas 20 minut příprava, nejdéle 15 minut zkouška 

Zkušební dokumentace 
Záznamový arch hodnotitele a přísedícího, protokol o výsledcích 
ústní zkoušky žáka, pracovní listy k seznamu témat pro profilovou 
část ústní maturitní zkoušky 

Povolené pomůcky 
Psací potřeby, pracovní list, poznámky vytvořené žákem v rámci 
přípravy ve zkušební učebně, dvojjazyčný překladový slovník, 
zeměpisný atlas 

Formát zkoušky 
Samostatný projev či řízený rozhovor se zkoušejícím v souladu 
s určenými kritérii s využitím pracovního listu, který obsahuje 
zadáním ke konkrétnímu tématu. 

Zadání 

Losování 1 z 20 pracovních listů k seznamu témat pro profilovou část 
ústní maturitní zkoušky. Součástí pracovního listu je též zadání 
ověřující znalost odborné terminologie vztahující se k oboru 
vzdělání. 

Hodnocení Podle dále upřesněných kritérií 

Hranice úspěšnosti 18 bodů z celkového počtu 39 (46 %) 

 

Cíl ústní zkoušky  

Cílem ústní zkoušky z cizího jazyka je, aby žák prokázal praktické komunikační dovednosti ve 

všeobecném tématu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných v průběhu vzdělávání. Součástí 

zkoušky je též ověření znalosti oborově odborné terminologie 

Průběh zkoušky 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo jednoho z 20 pracovních 

listů k seznamu témat pro profilovou část ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka. Příprava žáka trvá 20 

minut. Žák si může v rámci přípravy, s použitím povolených pomůcek, připravit poznámky, které může 

následně použít při zkoušce. Zkoušení i hodnocení probíhá dle zadání v pracovním listu zkoušejícího a 

trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni není možné losovat pracovní list se stejným zadáním dvakrát. 

Hodnocení zkoušky 

Hodnocení ústní zkoušky zajišťuje hodnotitel a přísedící. Žák je v této zkoušce úspěšný, pokud dosáhne 

nejméně 18 z celkového počtu 39 bodů, což představuje 46% úspěšnost. 

Hodnocení zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice 

 1 – výborný, 

 2 – chvalitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatečný, 

 5 – nedostatečný. 
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Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % a hodnocení písemné práce 40 % celkového hodnocení zkušebního 

předmětu. 

Požadavky na komunikační dovednosti, které má žák v ústní zkoušce prokázat, reflektují jazykovou 

úroveň B1 podle SERRJ. 

Pracovní list 

Pracovní list ke každému tématu má následující strukturu: 

1. část - interakce k ověření znalosti oborově odborné terminologie 

2. část - samostatný projev s pomocí obrázků vztahujících se k vylosovanému všeobecnému 

tématu, jehož součástí je: 

• popis jednoho obrázku, 

• porovnání obou obrázků, 

• krátký samostatný projev (vyjádření osobního vztahu/názoru k tématu). 

3. část - interpretace textu (zodpovězení otázek vyplývajících z textu); následná 
konverzace/dialog na téma dané textem 

4. část - samostatný projev k vylosovanému všeobecnému tématu  
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Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka 

Školní rok: 2021/2022 
 

Hodnocení ústní zkoušky provádějí dva vyučující daného cizího jazyka (zkoušející a přísedící). 

Hodnotitelé ústní zkoušky vycházejí při hodnocení z bodové škály k hodnocení ústní zkoušky z cizího 
jazyka, která specifikuje kritéria hodnocení. 

Ústní zkouška je hodnocena podle čtyř následujících kritérií:  

 I. Zadání/Obsah a projev  

 II. Lexikální kompetence  

 III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

 IV. Fonologická kompetence  

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je aplikováno na 
celou zkoušku. 

Hodnocení každého z výše uvedených kritérií může být v následujícím bodovém rozsahu:  

 I. Zadání/Obsah a projev 0-1-2-3 b.  

 II. Lexikální kompetence 0-1-2-3 b.  

 III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 0-1-2-3 b.  

 IV. Fonologická kompetence 0-1-2-3 b.  

 

V případě, kdy je jakákoli z prvních částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání/Obsah a projev) hodnocena 
počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za 
tuto část ústního projevu je roven 0.  

 

V kritériu I. se uděluje 0 bodů v případě nesplnění požadavků na zadání: 

• ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu/zadané komunikační situaci, 

• ústní projev nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických/odborných 
znalostí či dovedností, 

• ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.  
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Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka (pokračování) 

Školní rok: 2021/2022 
 

Maximálně může žák získat v každé části ústní zkoušky 9 bodů, celkem tedy 36 bodů. Čtvrté kritérium 
(fonologická kompetence) je aplikované na celou zkoušku a maximální počet dosažených bodů v tomto 
kritériu jsou 3.  

Maximální počet bodů dosažených za celou ústní zkoušku je tedy 39.  

Zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud získá za celou ústní zkoušku 18 a více bodů, tedy dosáhne nejméně 
46 procentních bodů. 

 

Bodová škála Převod na známku 

0 – 17 bodů 5 – nedostatečný 

18 – 23 bodů 4 – dostatečný 

24 – 28 bodů 3 – dobrý 

29 – 34 bodů 2 – chvalitebný 

35 – 39 bodů 1 – výborný 

Hranice úspěšnosti = 18 bodů (46 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplice 10. ledna 2022 

Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA 

 


