
 

 

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky Česká a světová literatura 

Obor: Gymnázium 

 

Předmětová sekce předem stanoví 25 maturitních okruhů z daného předmětu.  

Při maturitní zkoušce žák losuje číslo otázky, které vždy odpovídá určitému tématu/okruhu. Během jednoho 

dne se maturitní otázka nemůže opakovat. 

Na přípravu má žák 15 minut, během nichž je k dispozici zadání maturitní otázky, jiné než psací potřeby 

nejsou povoleny.  

Následuje 15 minut ústního zkoušení. Žák na dané téma hovoří samostatně, svá tvrzení dokládá příklady a 

argumenty. Hodnocena je jednak úroveň znalostí a vědomostí, jednak vyjadřovací schopnosti a kultivovanost 

projevu. 

Zkoušející i přísedící posoudí výkon žáka z jednotlivých hledisek, každý poté podává svůj návrh hodnocení. 

Výsledná známka je určena dle tabulky hodnocení. 

Tabulka hodnocení: 

 1 2 3 4 5 

1 1 1 2 2 3 

2 1 2 2 3 3 

3 2 2 3 3 4 

4 2 3 3 4 4 

5 3 3 4 4 5 

  

Stupnice hodnocení: 

1. Výborně:  

a. Analýza tematického okruhu je výborná, sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se 

nevyskytují.  

b. Pomoc zkoušejícího není nutná. 

c. Tvrzení jsou výborně doložena příklady a argumenty. 

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

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

téměř nevyskytují. 

 



2. Chvalitebně: 

a. Analýza tematického okruhu je velmi dobrá, sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují 

jen ojediněle.  

b. Pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle. 

c. Tvrzení jsou velmi dobře doložena příklady a argumenty. 

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

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

objevují ojediněle. 

3. Dobře: 

a. Analýza tematického okruhu je dobrá, ve sdělení se občas vyskytují nedostatky.  

b. Pomoc zkoušejícího je nutná občas. 

c. Tvrzení jsou dobře doložena příklady a argumenty. 

d. Projev není občas plynulý, v jeho strukturaci se občas objevují nedostatky.  

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

4. Dostatečně: 

a. Analýza tematického okruhu je dostatečná, ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky.  

b. Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře. 

c. Tvrzení jsou ve větší míře nepravdivá, argumentace je ve větší míře chybná. 

d. Projev není plynulý, v jeho strukturaci se ve větší míře objevují nedostatky.  

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

5. Nedostatečně:   

a. Analýza tematického okruhu je nedostatečná, ve sdělení se ve vysoké míře vyskytují 

nedostatky.  

b. Pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře. 

c. Tvrzení jsou ve vysoké míře nepravdivá, argumentace je ve vysoké míře chybná či zcela 

chybí. 

d. Projev není plynulý, v jeho strukturaci se ve vysoké míře objevují nedostatky nebo projev 

nelze hodnotit, žák téměř či vůbec nekomunikuje.  

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


