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Příkaz ředitele o profilových zkouškách 
z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka 

 
 
 
Podle §14, §14a, §14b, §14c, §14d, §24 a §25 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji způsob hodnocení 
ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a anglického jazyka profilové části maturitní 
zkoušky. 

 
I. Kritéria stupňů prospěchu 

 
Výkon žáka u profilové zkoušky se hodnotí stupni prospěchu : 
 
1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 
 
 

II. Profilová zkouška z českého jazyka 
 
II.1 Písemná práce 
 
• Žák si vybírá ze šesti témat stanovených ředitelem školy. 
• Rozsah písemné práce je minimálně 250 slov. 
• Čas pro vypracování písemné práce je 110 minut včetně doby nutné pro volbu témat. 

Žáci s uzpůsobenými podmínkami pro studium mají čas pro vypracování upraven podle 
rozhodnutí příslušné pedagogicko  psychologické porady nebo speciálně pedagogického 
centra. 

• Za vypracování písemné práce je možno získat maximálně 30 bodů (zachování tématu a 
slohového útvaru – 10 bodů, pravopis a slovní zásoba – 10 bodů, syntax a celková 
kompozice testu – 10 bodů). 

• Povolené pomůcky – Pravidla českého pravopisu. 
• Hodnocení písemné práce : -     27 až 30 bodů – výborný, 

- 22 až 26 bodů – chvalitebný, 
- 17 až 21 bodů – dobrý, 
- 13 až 16 bodů – dostatečný, 
- 0 až 12 bodů – nedostatečný. 



II.2 Ústní zkouška 
 
• Pro účely ústní zkoušky si žák vybírá dvacet titulů ze školního seznamu literárních děl. 
• Pro výběr těchto titulů je třeba dodržet tato kritéria – minimálně dvě díla musí být 

z oblasti literatury do konce 18. století, minimálně tři díla z oblasti literatury do konce 
19. století, minimálně 4 díla z oblasti světové literatury 20. a 21. století a minimálně pět 
děl z oblasti české literatury 20. a 21. století. 

• Žákovský seznam musí obsahovat minimálně po dvou dílech z oblasti poezie, dramatu  
 a  prózy. 
• V žákovském seznamu mohou být nejvýše dvě díla stejného autora. 
 
II.2.1 Struktura ústní zkoušky 
 
Kritérium Ověřované vědomosti a dovednosti 

Analýza uměleckého textu 

Zasazení výňatku textu do kontextu díla 
Téma a motiv 
Časoprostor 
Literární druh, žánr 
Vypravěč 
Postavy 
Jazykové prostředky 

Literárně historický kontext Kontext autorovy tvorby 
Literární / obecně kulturní kontext 

Analýza neuměleckého textu 

Souvislost mezi výňatky 
Hlavní myšlenka textu 
Podstatné a nepodstatné informace 
Komunikační situace 
Funkční styl 
Sloh, postup, útvar 
Jazykové prostředky a jejich funkce v textu 

 
 
II.2.2 Hodnocení ústní zkoušky 
 
Oblast hodnocení Maximum získaných bodů 

Charakteristika uměleckého textu : 
• analýza uměleckého textu 
• literárně historický kontext 

Celkem 20 bodů, z toho : 
• 10 bodů 
• 10 bodů 

Charakteristika neuměleckého textu : 
• analýza neuměleckého textu 

 
• 7 bodů 

Jazyková kultura • 3 body 
 

 
  



III. Profilová zkouška z anglického jazyka 
 
 
III.1 Písemná práce 
 
 
• Písemná práce se skládá ze dvou částí, u obou si žák volí jeden z útvarů.  
• Rozsah celé písemné práce je minimálně 200 a maximálně 230 slov. Dlouhá část má 

rozsah 130 až 150 slov, krátká část 70 až 80 slov. 
• Čas pro vypracování písemné práce je 70 minut, na výběr ze zadaných témat má žák 15 

minut. Žáci s uzpůsobenými podmínkami pro studium mají čas pro vypracování 
upraven podle rozhodnutí příslušné pedagogicko  psychologické porady nebo speciálně 
pedagogického centra. 

• Útvary pro žákovský výběr : Dlouhá část -  neformální dopis, 
  formální dopis, Cover letter, 
  článek, 
  vypravování, 
  stížnost. 

      Krátká část - popis, 
  návod, 
  pozvánka, 
  vzkaz, 
  formální omluva. 

• Povolené pomůcky – anglicko-český a česko-anglický slovník bez přílohy věnované 
psanému projevu. 

• Žák může získat maximálně 36 bodů (24 bodů za dlouhou, 12 bodů za krátkou část). 
• Hodnocení písemné práce : -     88 až 100 % - výborný, 

- 74 až 87 % - chvalitebný, 
- 59 až 73 % - dobrý, 
- 45 až 58 % - dostatečný, 
- 0 až 44 % - nedostatečný. 

 
 
 
III.2 Ústní zkouška 

 
• Pro účely ústní zkoušky si žák vybírá jedno z 25 témat schválených ředitelem školy. 
• Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut. 
• Povolené pomůcky - anglicko-český a česko-anglický slovník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.2.1 Struktura ústní zkoušky 
 
 
Část Délka trvání zkoušky 

1.   Představení se 
Odpovědi na 3 až 5 otázek 

0,5 min 
1,5 min 

2.   Popis obrázku 
Porovnání dvou obrázků 
Použití odborné terminologie  
v řízeném rozhovoru 

1,5 min 
1 min 
1 min 

3.   Samostatný projev na zadané téma 5 min 

4.   Řízený rozhovor na určené téma 3 min 
 

 
 
III.2.2 Hodnocení ústní zkoušky 
 
 
• Žák může dosáhnout maximálně 39 bodů. 
• Hodnocení písemné práce : -     88 až 100 % - výborný, 

- 74 až 87 % - chvalitebný, 
- 59 až 73 % - dobrý, 
- 45 až 58 % - dostatečný, 
- 0 až 44 % - nedostatečný. 

 
 
 
V Havířově 23. října 2020 
 
 
 
                                        Ing. Petr Kocurek 
                                        ředitel školy 
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