
Hodnocení písemné práce z cizího jazyka                        

v profilové části maturitní zkoušky 

konané  

na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole, s.r.o. 

Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4 

Zkušební termín: JARO a PODZIM 2023 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky na Klasickém gymnáziu Modřany               

a základní škole, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, se řídí platnými legislativními 

normami, tj. zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky pozdějších 

předpisů. 

Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky 

byla stanovena takto: 

Písemná práce z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, 

která je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma / 

jednu komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov (student/studentka je omezen/a 

stanoveným minimálním a maximálním počtem slov). 

První část písemné práce je posuzována z hlediska 4 sledovaných oblastí hodnocení: 

1. Zpracování zadání/obsah písemné práce 

2. Organizace a koheze textu 

3. Slovní zásoba a pravopis 

4. Mluvnické prostředky 

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3. Maximální počet dosažitelných bodů za 

první část písemné práce je 12 bodů.  

Druhá část písemné práce je posuzována z hlediska 4 sledovaných oblastí hodnocení a jejich 

dílčích kritérií: 

1. Zpracování zadání/obsah písemné práce 

1 A – zadání 

1 B – rozsah, obsah textu 

2. Organizace a koheze textu 

2 A – organizace textu 

2 B – koheze textu a prostředky textové návaznosti 

3. Slovní zásoba a pravopis 

3 A – přesnost použité slovní zásoby 

3 B – rozsah použité slovní zásoby 

4. Mluvnické prostředky 

4 A – přesnost použitých mluvnických prostředků 

4 B – rozsah použitých mluvnických prostředků 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3. Maximální počet dosažitelných bodů 

za druhou část písemné práce je 24 bodů.  

V případě, kdy je písemná práce v kritériu 1 hodnocena počtem bodů 0, se písemná práce 

podle dalších kritérií již nehodnotí.  



Předmětem hodnocení je pouze autorský text studenta/studentky. Text prokazatelně převzatý 

z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a není tedy 

předmětem hodnocení.  

Maximální počet bodů za obě části písemné zkoušky je 36 bodů. Zkoušku konanou formou 

písemné práce vykoná student/studentka úspěšně, pokud dosáhne minimálně 40 %. Hranice 

úspěšnosti v bodech je 14 bodů.  

 

V Praze dne 15.09.2022                                                    Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy 

 


