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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

  

Kritéria Obchodní akademie a SOŠZE – sekce Z  pro školní rok 2020-2021  
  

úprava na základě Opatření MŠMT-3267/2021-1     

   

A. Hodnocení jazykových zkoušek: ústní zkouška z českého jazyka a literatury, ústní zkouška z cizího 

jazyka (obor 41 – 41 – M/01 Agropodnikání)   

 

A. HODNOCENÍ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK  
  

1. Český jazyk a literatura  

Ústní část zkoušky  

  

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl  vycházejících 

z aktuálního školního seznamu literárních děl. Obsahem zkoušky z českého jazyka a literatury je znalost 

literárního díla, autora, jeho tvorby, kulturněhistorického kontextu, znalost funkčněstylových charakteristik 

a jazyka.   

     Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška nejdéle 15 minut.  

     Zkušební maturitní komise bude hodnotit žáka následujícími dle klasifikační stupnice:  

Stupeň 1 - výborný  

 Analýza uměleckého a neuměleckého textu  

     Sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se nevyskytují. Pomoc zkoušejícího není nutná. Analýza textu 

je výborná. Tvrzení jsou výborně doložena konkrétními textovými pasážemi.  

Charakteristika literárněhistorického kontextu  

     Sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se nevyskytují. Pomoc zkoušejícího není nutná.  

Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  

     Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, nedostatky se téměř 

nevyskytují. Projev je plynulý a vhodně strukturovaný, nedostatky se téměř nevyskytují. Argumentace je 

výborná.  

Stupeň 2 – chvalitebný  

Analýza uměleckého a neuměleckého textu  

     Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle. Pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle. 

Analýza textu je velmi dobrá. Tvrzení jsou velmi dobře doložena konkrétními textovými pasážemi.  

Charakteristika literárněhistorického kontextu  
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     Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle. Pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle.  

Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  

     Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, nedostatky se objevují 

ojediněle. Projev je plynulý a vhodně strukturovaný, nedostatky se objevují ojediněle. Argumentace je 

velmi dobrá.  

Stupeň 3 – dobrý  

Analýza uměleckého a neuměleckého textu  

     Ve sdělení se občas objevují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná občas. Analýza textu je dobrá. 

Tvrzení jsou dobře doložena konkrétními textovými pasážemi.  

Charakteristika literárněhistorického kontextu  

     Ve sdělení se občas objevují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná občas.  

Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  

     Výpověď je občas v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev není občas 

plynulý, v jeho strukturaci se občas vyskytují nedostatky. Argumentace je dobrá. Stupeň 4 – dostatečný  

Analýza uměleckého a neuměleckého textu  

     Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře. Analýza 

textu je dostatečná. Tvrzení jsou dostatečně doložena konkrétními textovými pasážemi.  

Charakteristika literárněhistorického kontextu  

     Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře.  

Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  

     Výpověď je ve větší míře v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev není 

plynulý, v jeho strukturaci se ve větší míře vyskytují nedostatky. Argumentace je dostatečná. Stupeň 5 – 

nedostatečný  

Analýza uměleckého a neuměleckého textu  

     Ve sdělení se ve vysoké míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře. Analýza 

textu je nedostatečná. Tvrzení jsou nedostatečně doložena konkrétními textovými pasážemi.  

Charakteristika literárněhistorického kontextu  

    Ve sdělení se ve vysoké míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře.  

Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  

     Výpověď je ve vysoké míře v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev není 

plynulý, v jeho strukturaci se ve vysoké míře vyskytují nedostatky. Nebo Projev nelze hodnotit, žák téměř 

nebo vůbec nekomunikuje. Argumentace je nedostatečná.  

Písemná část zkoušky se nekoná  

  

2. Cizí jazyk  

Zkouška se skládá ze dvou částí, ústní a písemné. Z celkového hodnocení zkušebního předmětu tvoří 40% 

hodnocení písemné části a 60% ústní části.  

Ústní část zkoušky  

Pro ústní zkoušku je ředitelem školy stanoveno 20 témat, která jsou v souladu s ŠVP. Ústní zkouška z 

cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 a více 

zadání ke konkrétnímu tématu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce  si žák vylosuje 1 

téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, samotná zkouška nejdéle 15 minut.  

  

Pro hodnocení ústní zkoušky jsou stanovena 4 kritéria:  

1. Zadání/obsah a projev (sdělení odpovídá zadání, je jasné, účelné a v odpovídající míře podrobné)  

2. Lexikální kompetence (slovní zásoba, rozsah a použití)  

3. Gramatická kompetence (rozsah a  správné použití mluvnických prostředků)  

4. Fonologická kompetence (správná výslovnost a plynulý projev)  

Zkoušející a přísedící hodnotí jednotlivá kritéria společně. Výsledná známka ústní zkoušky se provádí 

podle klasifikační stupnice: Stupeň 1 (výborný)  
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      Sdělení žáka odpovídá zadání. Je jasné a v odpovídající míře podrobné. Projev žáka je souvislý se 

sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou vhodně používány. Slovní zásoba je použita správně, 

mluvnické prostředky žák používá správně a chyby nebrání porozumění. Projev je plynulý, výslovnost je 

správná a intonace přirozená.      Stupeň 2 (chvalitebný)  

      Sdělení žáka většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 

Sdělení zodpovídá sledu myšlenek. Komunikativní strategie jsou většinou používány vhodně. Pomoc 

zkoušejícího je ojediněle nutná. Ve slovní zásobě chyby ojediněle brání porozumění. Rozsah 

mluvnických prostředků je většinou široký. Výslovnost je převážně správná a intonace je přirozená. Ústní 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, učitel klade doplňující otázky.  

     Stupeň 3 (dobrý)  

      Sdělení žáka většinou neodpovídá zadání, většinou není účelné a jasné. Komunikativní strategie nejsou 

většinou používány správně. Pomoc zkoušejícího je většinou nutná. Slovní zásoba je omezená a žák jí 

nepoužívá správně. Rozsah mluvnických prostředků je většinou omezený. Chyby většinou brání 

porozumění. Projev je natolik nepřesný, že zkoušející musí ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat. 

Podstatné nepřesnosti a chyby dovede žák za pomoci učitele korigovat.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Sdělení žáka není ve větší míře souvislé se sledem jeho myšlenek, neodpovídá zadání a není účelné a 

jasné. Pomoc zkoušejícího je ve větší míře nutná. Chyby žáka ve větší míře brání porozumění. Mluvnické 

prostředky jsou ve větší míře omezeny a chyby žáka ve větší míře brání porozumění. Výslovnost je ve 

větší míře nesprávná a intonace není přirozená. V jeho ústním projevu jsou závažné mezery a 

nedostatky.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

     Sdělení žáka ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. Chyby žáka brání           

porozumění a slovní zásoba je v nedostatečném rozsahu. Mluvnické prostředky nejsou na požadované       

úrovni obtížnosti, chyby v projevu žáka brání porozumění. Projev žáka je nesouvislý. Výslovnost brání       

porozumění a intonace je nepřirozená.  

Písemná část zkoušky se nekoná  

  

 

V Žatci dne 11. února 2021  

  

  

                                                                      Mgr. Jiří Karas, ředitel  


