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KRITÉRIA HODNOCENÍ MZ CIZÍ JAZYKY – 2021/2022 
 

Převod výsledků maturitních zkoušek z CJ vyjádřených body a procenty na známku. 

 
 

 
Zkouška CJ 

Hranice úspěšnosti zkoušek společné části maturitní zkoušky pro rok 2022 
5 

4 
(dostatečný) 

3 
(dobrý) 

2 
(chvalitebný) 

1 
(výborný) 

CJ – ústní MZ  44 % 58 % 76% 89 % 

počet bodů 0-17 18-22 23-29 30-34 35-39 

Cizí jazyk – písemná MZ  44 % 58 % 75 % 88% 

počet bodů 0-15 16-20 21-26 27-31 32-36 

 
 

1. ÚSTNÍ MZ: CIZÍ JAZYKY 
 

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu cizí jazyk sestává ze čtyř částí. Pro hodnocení 
zkoušky se používají následující kritéria: 

 
I. Zadání / Obsah a projev 
II. Lexikální kompetence 
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti (PTN) 
IV. Fonologická kompetence 

 
Každá ze čtyř 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 čtyř 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 39 (tj. 36 + 3). 

 
V případě, kdy je jakákoli ze čtyř 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. 

 

Podrobněji jsou kritéria a charakteristiky výkonu žáka u zkoušky, odpovídající jednotlivým bodovým 
hodnotám, popsány v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto sdělení. 
 
 

2. PÍSEMNÁ MZ: CIZÍ JAZYKY 
 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk 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. 
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Kritéria (I. až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následující: 
 

I. Zpracování zadání / Obsah 

IA Zadání 
IB Rozsah, obsah 

II. Organizace a koheze textu 
IIA Organizace textu 
IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN) 

III. Slovní zásoba a pravopis 
IIIA Přesnost 

IIIB Rozsah 
IV. Mluvnické prostředky 

IVA Přesnost 
IVB Rozsah 
 

 

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 
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. 

 
Podrobný popis jednotlivých kritérií a dílčích kritérií a charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je uveden 
v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto sdělení. 
 

Nahrazení maturitní zkoušky profilové části z cizího jazyka jazykovým certifikátem 
Pokud žák maturuje v profilové části ze čtyř předmětů, může požádat o nahrazení jedné povinné zkoušky z cizího 
jazyka v profilové části a jedné nepovinné zkoušky z cizího jazyka v profilové části úspěšně absolvovanou 
standardizovanou zkouškou z cizího jazyka (seznam zkoušek je zveřejněn na webových stránkách školy). 
Žák se řádně přihlásí k maturitní zkoušce z daného jazyka se do 1. prosince 2021. Do 31. března 2022 podá řediteli 
školy žádost o nahrazení zkoušky, jejíž přílohou je školou ověřená kopie  
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certifikátu o úspěšném vykonání zkoušky. 
Na maturitním vysvědčení bude u této zkoušky místo stupně prospěchu uvedeno slovo „nahrazeno“, zkouška se 
nebude započítávat do celkového hodnocení maturitní zkoušky. 
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Ve Zlíně 20.9.2021         Mgr. David Martinek 
          ředitel školy 

martinek
Razítko

martinek
Tužka


