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Kritéria hodnocení profilové části písemné práce
maturitní zkoušky z anglického jazyka
V souladu s § 24 odst. 1–6 vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb. o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
stanovuji následující kritéria

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze
dvou částí se samostatným zadáním. Požadovaná minimální úroveň je B1 podle Evropského
referenčního rámce. Instrukce zadání jsou v českém jazyce, součástí zadání může být text,
graf či obrázek v anglickém jazyce. Na vypracování práce je vymezeno 90 minut. Písemná
zkouška se skládá ze dvou částí s celkovým minimálním počtem slov 200 (delší text 130 –
150, kratší text 70 – 80 slov). Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií,
výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech. Podrobná
kritéria vychází z platného Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro
anglický jazyk (schválený MŠMT 24. 4. 2014) a metodiky CERMAT pro hodnocení písemné
práce.
Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení pro 1. část písemné práce jsou
následující:
I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce
IA Zadání
IB Rozsah, obsah textu
II. Organizace a koheze textu
IIA Organizace textu
IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti
III. Slovní zásoba a pravopis
IIIA Přesnost použité slovní zásoby
IIIB Rozsah použité slovní zásoby
IV. Mluvnické prostředky
IVA Přesnost použitých mluvnických prostředků
IVB Rozsah použitých mluvnických prostředků
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet
dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3).
Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:
I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce
II. Organizace a koheze textu
III. Slovní zásoba a pravopis
IV. Mluvnické prostředky
Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažených bodů
za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).
Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů
dosažených v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12).

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA 1. části (Zadání) nebo v kritériu I. 2.
části (Zpracování zadání/Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů „0“, se daná část
písemné práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven
„0“.
Dílčí kritérium IA 1. části nebo kritérium I. 2. části je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě:
- nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k
zadanému tématu/komunikační situaci;
- nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup;
- nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného
zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem
hodnocení.
Výsledná známka písemné práce se stanoví podle počtu dosažených bodů:
- 100 % – 88 % (36 – 32 bodů) – výborný
- 87 % - 74 % (31 – 27 bodů) – chvalitebný
- 73 % - 59 % (26 – 22 bodů) – dobrý
- 58 % - 44 % (21 – 16 bodů) – dostatečný
- 43 % a méně (15 a méně bodů) – nedostatečný
Hodnocení písemné práce z anglického jazyka tvoří 40 % celkového hodnocení předmětu
anglický jazyk.
Žáci mohou používat překladový slovník předem schválený školou.
Hodnocení s žáky s PUP
V rámci hodnocení se ve výše uvedených kritériích zohledňují individuální potřeby žáka a
doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Zohlednění konkrétní chyby je u žáka PUP
možné POUZE pokud je konkrétní typ chyby uveden v symptomatologii v daném posudku
žáka.
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