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V souladu se zněním § 24 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, 
navrhuji hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky ve 
školním roce 2021/2022 pro jarní zkušební období. 
 

18-20-M/01 Informační technologie 
třída 4.SA 

 
Profilová část maturitní zkoušky oboru Informační technologie se skládá ze zkoušek:  

- Informační technologie (ústní zkouška), 
- Multimédia a webdesign (ústní zkouška), 
- Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška). 

 
Hodnocení ústní zkoušky 
Stupeň výborný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, plně 
chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho 
činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, které je schopen sám napravit.  

Stupeň chvalitebný 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 
a úplně, pouze s menšími nedostatky, které dokáže sám napravit dle rady učitele. Jeho 
ústní projev má drobné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

Stupeň dobrý 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti s nedostatky, 
které dokáže sám napravit dle rady učitele. Jeho ústní projev vykazuje nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky, na které je upozorněn, dokáže pod 
vedením učitele téměř odstranit.  

Stupeň dostatečný 
Žák má závažné nedostatky ve zvládání požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 
a zákonitostí, nedostatky obtížně dokáže napravit, a to pouze pod vedením učitele. Jeho 
ústní projev vykazuje nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, kterých si není 
vědom, a má potíže s jejich nápravou. Žák je nesamostatný. 

Stupeň nedostatečný 
Žák má velmi závažné nedostatky ve zvládání požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí, nedostatky nedokáže napravit ani s pomocí učitele. Jeho ústní 
projev vykazuje nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, kterých si není 
vědom, a má potíže s jejich nápravou. Žák je nesamostatný. 
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Hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů 
 
Praktická maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: 
 

1. Informační technologie, 
2. Webdesign. 

 
Hodnocení části Informační technologie: 

Téma Maximální počet bodů 
Úpravy textového dokumentu (MS Word) 10 
Výpočty a grafy v tabulkách (MS Excel) 10 
Grafický návrh vektorové a bitmapové grafiky 10 
Grafický návrh 3D grafiky 10 
Vytvoření prezentace (MS Powerpoint) 10 
Celkem 50 

 
Hodnocení části Webdesign: 

Téma Maximální počet bodů 
HTML 15 
CSS 15 
JavaScript 5 
PHP 10 
SQL 5 
Celkem 50 

 
V každé části praktické zkoušky z odborných předmětů žák musí získat minimálně 13 bodů, 
maximální počet bodů v každé části je 50.  
 
Celkové hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů: 
maximální počet dosažených bodů - 100 
 
hodnocení výborný  84 - 100 bodů 
hodnocení chvalitebný 67 - 83 bodů 
hodnocení dobrý 50 - 66 bodů 
hodnocení dostatečný 32 - 49 bodů 
hodnocení nedostatečný 31 a méně 
 
Celkové hodnocení praktické zkoušky je nedostatečný, je-li některá z částí praktické zkoušky 
hodnocena méně než 13 body, přestože celkový součet bodů za obě části je vyšší než 31. 
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Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury  
 
 
Každá zkouška profilové části předmětu Český jazyk je hodnocena zvlášť. Jednotlivá 
hodnocení se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. Didaktické testy společné části 
maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením 
úspěšnosti. 40% celkového hodnocení předmětu Český jazyk tvoří písemná práce a 60% 
hodnocení ústní zkouška. Aby žák úspěšně složil maturitní zkoušku, musí splnit obě její části. 
Pokud žák u jedné části neuspěje, opakuje pouze tuto část. Pokud žák zkoušku nebo část 
zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo 
„nekonal (a)“ 
 
Písemná práce 
 
 
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura 
(ČJL) je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií: 
  

• Vytvoření textu podle zadaných kritérií:  
o 1A  Korespondence: text – zadání – obsah – téma.  
o 1B  Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar).  

 
• Funkční využití jazykových prostředků:  

o 2A  Pravopis a tvarosloví.  
o 2B  Volba lexika (adekvátnost, přiměřenost).  

 
• Kompoziční výstavba textu  

o 3A  Formální prostředky textové návaznosti.  
o 3B  Výsledná soudržnost a věcná souvislost textu.  

 
Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0–1–2–3–4–5.  
 
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na 
volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého 
pravopisu. Písemná práce je vypracovaná ručně. 
 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák jedno zadání zvolí. 
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě 
výchozí text k zadání. 
 
Bodová škála hodnocení je podrobněji uvedena v následující příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto sdělení.  
Minimální počet získaných bodů je 12, maximální je 30. 
 

https://www.msmt.cz/file/27804?highlightWords=MSMT+10139%2F2013+211 
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Ústní zkouška  
 

• pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy maturitní seznam 
nejméně 60 literárních děl a stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních 
děl žákem 

• z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu  
20, ten odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se 
maturitní zkouška koná 

• ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních 
děl  

• příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut 
• příprava k ústní zkoušce pro žáky spadající do kategorie SPUO-1 je navýšena o 25 % a 

trvá tudíž 25 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut. 
• neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů 

ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání 
 
Ústní zkouška je hodnocena dle čtyř následujících kritérií: 

1. Analýza uměleckého textu:  

I. část: zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční 
výstavba, literární druh a žánr  
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 
výstavba  
III. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce 
ve výňatku  

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

3. Analýza neuměleckého textu:  

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  
II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

• První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 
oblastech.  

• Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. 
• Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 28.  
• Minimální počet bodů je 13. 

 
Bodové rozmezí – známky: 

1. 0 - 12 bodů     5 
2. 13 - 16 bodů   4 
3. 17 - 20 bodů   3 
4. 21 - 24 bodů   2 
5. 25 - 28 bodů   1 
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Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. 
 
Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. 
kritérium) platí: 

• Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá 
méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

• Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. 
• Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  
• Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové 

kultury se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. 
• Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení: 
• Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy 

uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo 
v I. až II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v 
souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 
body.  
 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek  
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti 
svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a 
formální úpravy zadání zkoušek profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení 
apod. a to na základě zprávy ŠPZ. 
 

 
 
Maturitní zkouška z anglického jazyka  
 
Maturitní zkouška z anglického jazyka v rámci profilových zkoušek má charakter komplexní 
zkoušky a skládá ze dvou částí, z písemné práce a z ústní zkoušky. Úspěšné složení komplexní 
zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou dílčích zkoušek – písemné práce a ústní 
zkoušky. Výsledná známka na maturitní vysvědčení z anglického jazyka je dána takto - 40 % 
hodnocení tvoří písemná část maturitní zkoušky, 60 % ústní část maturitní zkoušky. 
 
Písemná práce 
 

1. Minimální rozsah písemné práce je 200 slov (delší text 140-160 slov, kratší text 60-70 
slov), písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání.  

2. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.  
3. Zadání písemné práce je uvedeno instrukcemi v českém jazyce. Obsahuje název zadání, 

způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání, jehož součástí může být i 
obrázek, graf apod.  

4. Žák napíše rukou jednoduché souvislé texty na téma z oblasti svých zájmů nebo téma 
související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí 
plynule vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu, popsat události, vysvětlit 
své názory a plány. Dokáže k vyjádření používat škálu jazykových funkcí. 
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Způsob a kritéria hodnocení: 
 
Text delší písemné práce se hodnotí ve čtyřech oblastech, a to zpracování zadání a obsah, 
organizace a koheze textu, slovní zásoba a pravopis, mluvnické prostředky: 
I. Zpracování zadání a obsah písemné práce  
   I. A Zadání  
   I. B Rozsah, obsah textu 
 II. Organizace a koheze textu 
     II. A Organizace textu  
     II. B Koheze textu a prostředky textové návaznosti  
III. Slovní zásoba a pravopis  
     III. A Přesnost použité slovní zásoby  
     III. B Rozsah použité slovní zásoby  
IV. Mluvnické prostředky  
     IV. A Přesnost použitých mluvnických prostředků  
     IV. B Rozsah použitých mluvnických prostředků 
 
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažitelných 
bodů je 24 b. 
 
Text kratší písemné práce se hodnotí ve čtyřech oblastech, a to zpracování zadání a obsah, 
organizace a koheze textu, slovní zásoba a pravopis, mluvnické prostředky. 
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažitelných 
bodů je 12 b. 
 
Celkový počet bodů za obě části je 36. 
 
Bodové hodnocení písemné práce z anglického jazyka (tvoří 40 % hodnocení výsledné známky)  
36 b. – 31 b. výborný  
30 b. – 26 b. chvalitebný  
25 b. – 21 b. dobrý  
20 b. – 16 b. dostatečný  
15 b. –   0 b. nedostatečný 
 
https://www.msmt.cz/file/27804?highlightWords=MSMT+10139%2F2013+211 
 
Ústní zkouška 
 

- Ústní zkouška zahrnuje 20 témat, která vycházejí z ŠVP a jsou platná i pro náhradní či 
opravnou zkoušku, z nichž si žák vylosuje právě jedno.  

- Ústní zkouška je monotématická a v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.  
- Pracovní list sestává ze čtyř částí, kterými jsou: stručné zodpovídání dotazů z oblasti 

vylosovaného tématu, popis a porovnání obrázků – v této části se také ověřuje znalost 
terminologie vztahující se ke konkrétnímu oboru vzdělání, samostatný ústní projev a 
ústní interakce. 

- Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 minut.  
- Během přípravy na ústní zkoušku mohou žáci využívat slovník a jiné doplňkové stimuly 

(obrazový materiál, mapa).  
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Způsob a kritéria hodnocení: 
 
Ústní zkouška se hodnotí ve čtyřech oblastech a to: 
I. Zadání / Obsah a projev  
II. Lexikální kompetence  
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  
IV. Fonologická kompetence 
 
Bodové hodnocení výše uvedených oblastí: 
I. Zadání / Obsah a projev 0-1-2-3 b. 
II. Lexikální kompetence 0-1-2-3 b.  
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 0-1-2-3 b.  
IV. Fonologická kompetence 0-1-2-3 b.  
 
Každá z částí ústní zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií. Maximální počet bodů za 
tyto tři části tvoří 36 b. Čtvrté kritérium (fonologie) je aplikováno na celou zkoušku a 
maximum je 3 b. Maximální počet dosažitelných bodů za ústní zkoušku je tedy 39 b. Hranice 
úspěšnosti v bodech činí 16 bodů. 
 
https://www.msmt.cz/file/27804?highlightWords=MSMT+10139%2F2013+211 
 

39-34 bodů Výborný  
  33-29 bodů Chvalitebný  
  28-23 bodů Dobrý 
  22-17 bodů Dostatečný  
  16-  0 bodů Nedostatečný  
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek  
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti 
svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a 
formální úpravy zadání zkoušek profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení 
apod. a to na základě zprávy ŠPZ. 
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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky schvaluje maturitní komise 
ve složení: 
 
 

Předseda  Mgr. Tomáš Vaněk  

Místopředseda Mgr. Iveta Potočková  

Třídní učitel Mgr. Michal Bureš  

Členové Mgr. Eva Cohornová  

 Mgr. Naděžda Bínová  

 Mgr. Jana Petráčková  

 Ing. Milan Roleček  

 Ing. Ota Hájek  

 Mgr. Stanislav Mašek  

 
 
Závěrečná ustanovení 
 
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem účinnosti tohoto předpisu 
pozbývají platnosti veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem 
v rozporu - OS 8/2021 
 
 
V Novém Městě nad Metují dne 28. 2. 2022 
 
 
 
Mgr. Klára Barešová 
ředitelka školy 
 


