
Hodnocení maturitní zkoušky z anglického jazyka – profilová zkouška – dílčí písemná 
práce 

Odpovídá 40% výsledné známky z ANJ 

Maximální počet bodů je 24 

Rozsah: 200 – 250 slov 

Časový limit: 60 minut 

Povolené pomůcky: překladový slovník  

Počet zadání: jedno  

Formy písemného projevu: formální/neformální dopis, formální/neformální e-mail, článek, 
vypravování, popis 

 

Profilová zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Anglický 
jazyk (ANJ) je hodnocena 

podle čtyř základních kritérií, resp. osmi dílčích kritérií: 

I - Zpracování zadání / Obsah 

IA - Zadání 

IB – Rozsah, obsah 

II – Organizace a koheze textu 

IIA - Organizace 

IIB – Koheze, prostředky textové návaznosti (PTN) 

III – Slovní zásoba a pravopis 

IIIA - Přesnost 

IIIB – Rozsah 

IV – Mluvnické prostředky 

IVA - Přesnost 

IVB – Rozsah 

 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.  Maximální 
dosažitelný počet bodů za celou písemnou zkoušku je tedy 24. 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA hodnocena počtem bodů „0“, podle 
dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“. 

 

Hranice úspěšnosti pro složení písemné části maturitní zkoušky z anglického jazyka je 44 
procentních bodů, tj. 11 bodů.  



Hodnocení maturitní zkoušky z anglického jazyka - profilová zkouška – dílčí ústní 
zkouška 

Odpovídá 60% výsledné známky z AJN 

Maximální počet bodů je 30 

 

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu anglický jazyk se skládá ze tří 
částí a je hodnocena podle čtyř následujících kritérií: 

I – Zadání/Obsah a projev 

II – Lexikální kompetence 

III – Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti (PTN) 

IV – Fonologická kompetence 

Každá ze tří částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je 

aplikováno na celou zkoušku.  

Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet 

bodů za každou ze tří částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech), celkový počet 

dosažitelných bodů celé dílčí zkoušky (včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, uplatněné 

na celou zkoušku) je 30 (tj. 27 + 3).  

V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání/Obsah a projev) 

hodnocena počtem bodů 0“, podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a 

výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“. V kritériu I. se uděluje „0“v 

případě: 

 nesplnění požadavků zadání: ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu/ zadané 

komunikační situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných 

specifických /odborných znalostí či dovedností ve 3. části, ústní projev nelze hodnotit 

pro nedostatek jazyka.  

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka je 44 

procentních bodů, tj. 14 bodů.  

 

V Brně dne 31. března 2022  
Ing. Jan Hobža v. r. 

ředitel školy 
 


