
Hodnocení zkoušek profilové části z českého jazyka a literatury 

a cizích jazyků pro rok 2021 

A. Český jazyk a literatura 

Písemná zkouška z českého jazyka a literatury odpadá – nebyla realizována. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená 

analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí 

a dovedností získaných v průběhu vzdělávání. Žák pracuje s pracovním listem, který 

si vylosuje ze svého seznamu četby. 

Pracovní list obsahuje: 

1. Výňatek z uměleckého textu 

2. Výňatek z neuměleckého textu 

3. Strukturu zkoušky 

 

Struktura ústní zkoušky je tvořena třemi částmi: 

1. Analýza uměleckého textu 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

3. Analýza neuměleckého textu 

 

Kritéria hodnocení 

1. Analýza uměleckého textu – 12 bodů 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla – 4 body 

3. Analýza neuměleckého textu – 8 bodů 

4. Jazyková kultura – 3 body 

 

Celkem za ústní zkoušku – 27 bodů 

Hranice úspěšnosti 12 bodů (minimální počet), maximální počet bodů je 27. 

Celkový počet bodů Výsledné hodnocení známkou 

27 – 25 bodů 1 
24 – 21 bodů 2 

20 – 17 bodů 3 
16 – 12 bodů 4 

11 -  0 bodů 5 



B. Cizí jazyky 

Písemná zkouška z cizího jazyka odpadá – nebyla realizována. 

Ústní zkouška z cizího jazyka 

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze čtyř částí související 

s jedním tématem uvedeným na pracovním listu. Témata jsou v souladu s učivem 

probíraným dle ŠVP. 

Struktura pracovního listu 

1. Samostatná prezentace na dané téma doplněná otázkami zkoušejícího 

2. Otázky na dané téma 

3. Popis a porovnání obrázků 

4. Odborná terminologie (práce s odbornými termíny, vysvětlení významu) 

 

První až třetí část pracovního listu je hodnocena maximálně 27 body, tj. 9 bodů 

maximálně za jednotlivou část. Čtvrtá část je hodnocena 7 body. Fonologie je hodnocena 

za celou zkoušku: 0-1-2 body. 

Student může získat z ústní zkoušky maximálně 36 bodů, hranice úspěšnosti je 44% z 36 

bodů, tj. 16 bodů. 

 

Celkový počet bodů Výsledné hodnocení známkou 

36 – 33 bodů 1 
32 – 29 bodů 2 

28 – 22 bodů 3 
21 – 16 bodů 4 

15 -  0 bodů 5 
 

 

 

 

 


