
Kritéria pro hodnocení maturitní ústní zkoušky z ANJ 

Profilová ústní maturitní zkouška z AJ odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského 

referenčního rámce.   

Její součástí je gramaticko-lexikální rozbor textu, který se vztahuje k hlavnímu tématu a který 

každý student dostane při tažení pro přípravu na potítku. Rozbor textu by měl tvořit asi třetinu 

z celkového času určeného ke zkoušce.  

Při prezentování hlavního tématu musí student prokázat nejen schopnost dobře zreprodukovat 

nastudovaná fakta, ale i připravenost pružně reagovat na doplňující dotazy. Tím prokáže, zda 

dobře rozumí zkoušejícímu a umí bezprostředně reagovat na příslušné jazykové úrovni. Pouze 

mechanické reprodukování naučeného obsahu bez schopnosti spontánní reakce je 

nežádoucí.   

Většina témat je poměrně rozsáhlá, a tak se může stát, že se během stanoveného času 

nedostane na všechny jednotlivé dílčí body obsahu. Tato situace není na překážku při 

závěrečném hodnocení. V obou částech vyučující hodnotí rozsah běžné a specifické slovní 

zásoby, úroveň a složitost gramatických konstrukcí, srozumitelnost a logickou strukturu 

výpovědi a přihlíží i ke správné výslovnosti.   

V průběhu zkoušky nemusí zkoušející opravovat chyby, kterých se student dopouští, bude je 

však spolu s přísedícím průběžně zaznamenávat a na jejich základě pak dospěje k 

závěrečnému hodnocení.   

Součástí ústní zkoušky je popis a porovnání dvou obrázků z pracovního listu, který je součástí 

studentského zadání. Výběr obrázků je ponechán na studentovi, hodnotí se schopnost 

efektivně popsat obrázek a porovnat dva obrázky mezi sebou za použití odpovídajících 

jazykových prostředků. Hodnocení zahrnuje stejně jako v předchozích částech zkoušky 

znalost lexika, gramatických struktur a správnou výslovnost.  

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka   

Řízený rozhovor s využitím pracovního listu se hodnotí body dle této tabulky  

 

Úvod  Představení před komisí  0-5 bodů  

Vlastní téma  Rozbor textu – čtení a překlad  0-5 bodů  

Samostatný projev na dané téma  0-5 bodů  

Rozhovor se zkoušejícím na dané téma  0-5 bodů  

Popis obrázku  0-5 bodů  

Porovnání dvojice obrázků  0-5 bodů  

Výslovnost  0-3 body  



V každé z dílčích částí (úvod, části vlastního tématu) se bodují tyto oblasti:   

- obsah projevu v souvislosti s tématem,   

- slovní zásoba,   

- gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti.   

Výslovnost je hodnocena po celou dobu ústního projevu, v této oblasti se tedy získávají 

maximálně 3 body souhrnně za celou zkoušku.  

Maximální počet získaných bodů je 33, hranice úspěšnosti je 13 bodů. Výsledné hodnocení je 

vyjádřeno klasifikačním stupněm dle tohoto propočtu:  

Klasifikační stupeň Celkový počet získaných bodů  

VÝBORNÝ  33-28  

CHVALITEBNÝ  27-23  

DOBRÝ  22-18  

DOSTATEČNÝ  17-13  

NEDOSTATEČNÝ  12-0  

  

  


