
 

 

 

Česko-anglické  gymnáz ium s .r .o .  
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Kritéria hodnocení žáka v předmětech profilové části maturitní zkoušky 

v jarním a podzimním období 2021 

 

 
Kritéria hodnocení výkonu a znalostí žáka v jednotlivých předmětech profilové části maturitní zkoušky 

vycházejí z kritérií hodnocení žáka v těchto předmětech v průběhu studia. 

 

 

Výsledné hodnocení žáka v jednotlivých předmětech profilové části maturitní zkoušky je vyjádřeno 

těmito stupni: 

 

  1 – výborný 

  2 – chvalitebný 

  3 – dobrý 

  4 – dostatečný 

  5 – nedostatečný 

 

 

Kritéria byla projednána před zahájením zkoušení maturitní komisí profilové ústní zkoušky a obhajoby 

maturitních prací studentů oktávy Česko-anglického gymnázia ve dnech 1. – 3. 6. 2021. 

 

 

Zkušební komise tato kritéria schválila. 

 

Za zkušební maturitní komisi: 

 

                    

 

  

                   Mgr. Tereza Horská 

                      předsedkyně maturitní komise  

          

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 27. 5. 2021 

 

 

 

 

Přílohy: 

13 listů kritérií jednotlivých maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky 2021.
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Český jazyk a literatura 

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí  

(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je určen Maturitní seznam literárních děl.  

Z tohoto seznamu si žák vybere 20 literárních děl podle následujících kritérií: 

• Minimálně 2 díla ze světové či české literatury do konce 18. století 

• Minimálně 3 díla ze světové či české literatury do konce 19. století 

• Minimálně 4 díla ze světové literatury 20. a 21. století 

• Minimálně 5 děl z české literatury 20. a 21. století 

• Zbývajících 6 děl volí žák podle svých preferencí z libovolného oddílu, musí však zachovat 

následující zásadu: 

o V jeho seznamu musí být obsaženy všechny literární druhy, a to minimálně 2x poezie, 2x 

próza, 2x drama 

o Je-li ve školním seznamu některý autor zmíněn ve větším počtu různých děl, žák vybírá 

maximálně 3 díla téhož autora. 

Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  

(2) Žák odevzdá seznam ředitelce školy do 30. dubna 2021 pro jarní zkušební období  

a do 23. července 2021 pro podzimní zkušební období. 

  

(3) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 

úryvek z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti 

žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  

(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 

dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 30. 4. 2021 vlastní seznam 

literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl. 

 
 

BODOVÉ HODNOCENÍ /PŘEVOD NA ZNÁMKU: 

Při dosažení:  25-28 bodů   výborný 

 21-24 bodů  chvalitebný 

 17-20 bodů  dobrý 

 13-16 bodů  dostatečný 

 0-12 bodů  nedostatečný 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

Příprava na zkoušku s pracovním listem  20 minut 

Trvání zkoušky     15 minut 
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STRUKTURA A KRITÉRITA HODNOCENÍ  

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2020/21 
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Hodnocení MZ 2021 -předmět Tematická angličtina  

 

Profilová část 

- hlavní vylosované téma (včetně vysvětlení oborové terminologie, pokud je součástí):  100 % 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky (profilová část) z Tematické angličtiny 

 

1. STUPEŇ 1 (výborně) 

Student/ka ovládají požadované poznatky přesně, úplně a chápou vztahy mezi nimi. V myšlení 

jsou pohotoví, samostatní, tvořiví a aktivní. Jejich ústní a písemný projev je jazykově i obsahově 

správný a přesný; jsou schopni samostatně, souvisle a strukturovaně interpretovat odborné texty. 

 

2. STUPEŇ 2 (chvalitebně) 

Student/ka ovládají požadované poznatky v podstatě přesně a úplně. V myšlení jsou celkem 

pohotoví, samostatní a aktivní. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky v jazykové 

a obsahové správnosti a přesnosti. Jsou schopni samostatně nebo s menší pomocí interpretovat 

odborné texty.   

 

3. STUPEŇ 3 (dobře) 

Student/ka mají v přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků nepodstatné mezery. 

Podstatnější nepřesnosti dovedou za pomoci učitele korigovat. Jsou málo tvořiví, vesměs 

napodobují ostatní. V ústním a písemném projevu mají nedostatky v jazykové a obsahové 

správnosti a přesnosti. Jsou schopni samostatně interpretovat odborné texty s pomocí učitele. 

 

4. STUPEŇ 4 (dostatečný) 

Student/ka mají v přesnosti a úplnosti osvojení poznatků závažné mezery. Jsou málo pohotoví. 

Příliš nechápou souvislosti a jsou nesamostatní. Jejich ústní a písemný projev má vážné 

nedostatky v jazykové a obsahové správnosti a přesnosti. Závažné chyby dovedou s pomocí 

učitele opravit. Při samostatném studiu mají velké těžkosti s interpretací odborného textu. 

 

5. STUPEŇ 5 (nedostatečný) 

Student/ka si požadované poznatky neosvojili přesně, úplně; mají v nich velké mezery. V ústním 

a písemném projevu mají závažné nedostatky v obsahové a jazykové správnosti a přesnosti. 

Závažné chyby nedokáží opravit ani s pomocí učitele. V myšlení jsou bezradní.  
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 KLASIFIKAČNÍ KRITÉRIA MZ PRO ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 

Maturitní zkouška ze základů společenských věd se skládá ze dvou rovnocenných částí. Každá 

z maturitních otázek má dvě dílčí podotázky. Obě části zkoušky zabírají přibližně stejný časový úsek 

a studenti v nich musí prokázat základní orientaci ve vylosovaných tématech, schopnost používat 

relevantní odborné pojmy a logicky argumentovat.    

 

Každá z podotázek tvoří 1/2 výsledné známky studenta (známka se získá standardním aritmetickým 

průměrem). Např. známky 1 z první podotázky a 3 z druhé podotázky: (1+3)/2 = 4/2 = 2,0 = výsledná 

známka 2 (chvalitebný). 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ  

 

výborný – Student se velmi dobře orientuje ve společenských vědách, dokáže své znalosti samostatně 

používat (myslí v souvislostech) a porovnává bez obtíží jednotlivé názory a společenskovědní koncepty, 

osobnosti z historie společenských věd atd. Student dokáže abstraktní myšlenky kriticky zhodnotit, 

aktualizovat a použít v jiných a neotřelých souvislostech. Student se vyjadřuje kultivovaně, srozumitelně, 

samostatně a dokáže logicky argumentovat. 

 

chvalitebný – Úroveň faktických znalostí, schopnost vyvozovat souvislosti a kriticky přistupovat 

k daným problémům je dobrá, je možné, že jedna oblast převažuje. Objevují se nepříliš závažné 

nedostatky při používání odborných pojmů a v argumentaci. Student mluví většinou samostatně 

s občasnou dopomocí zkoušejícího. 

 

dobrý – Faktická připravenost, užívání odborných pojmů a schopnost myslet v souvislostech jsou na 

přiměřené úrovni. Objevují se vážné nedostatky ve znalosti základních faktů. Student spoléhá na pomoc 

zkoušejícího, je schopen na jeho otázky reagovat, není však schopen samostatné argumentace popř. 

aktualizace teorií dané společenskovědní oblasti, či jejich kritického zhodnocení. 

 

dostatečný – Student zvládá jen nejzákladnější fakta a souvislosti, projevuje alespoň snahu. 

Společenskovědním teoriím, otázkám a pojmům nerozumí a nedokáže je využít v jiném kontextu nebo je 

samostatně interpretovat. Nemluví sám a odpovídá s problémy na otázky zkoušejícího, projevuje snahu. 

 

nedostatečný – Student nezvládá ani nejzákladnější fakta a pojmy. Nedokáže nalézt žádné souvislosti. Ve 

výpovědi je nesamostatný a neprojevuje snahu. 
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KLASIFIKAČNÍ KRITÉRIA – MATURITNÍ ZKOUŠKA – DĚJEPIS 

 

Maturitní zkouška z dějepisu se skládá ze dvou částí: v první části studenti prokazují orientaci 

ve vylosovaném maturitním tématu v celém jeho rozsahu; dokáží definovat a časově zařadit 

termíny (nebo osoby a události), jejichž seznam je součástí rozpracované struktury 

maturitních témat. Ve druhé části si volí z maturitní otázky tu oblast, která je jejich zaměření 

nejbližší, a o té dokážou samostatně hovořit a prokáží hlubší než pouze orientační znalosti 

vybraného tématu.  

 

Obě části zabírají zhruba polovinu času stanoveného na zkoušku (15 minut). 

 

Student sám volí pořadí obou částí.  

 

První část tvoří 1/2, druhá část také 1/2 výsledné známky, která se vypočte aritmetickým 

průměrem.  

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ  

 

výborný – Student se velmi dobře orientuje v dějinách, dokáže své znalosti samostatně 

používat (myslí v souvislostech) a porovnává bez obtíží jednotlivé historické epochy, osoby, 

jevy, a to jak na teoretické úrovni, tak na příkladech konkrétních primárních i sekundárních 

historických pramenů. Student se vyjadřuje kultivovaně, srozumitelně a samostatně. 

 

chvalitebný – Úroveň faktografických znalostí a schopnost vyvozovat souvislosti je dobrá, je 

možné, že jedna oblast převažuje. Objevují se nepříliš závažné nedostatky při práci 

s konkrétními historickými prameny. Student mluví většinou samostatně s občasnou 

dopomocí zkoušejícího. 

 

dobrý – Obě oblasti (faktografie a vyvozování souvislostí) jsou na přiměřené úrovni, jedna 

oblast může převažovat. Objevují se vážné nedostatky při práci s konkrétními historickými 

prameny. Student spoléhá na pomoc zkoušejícího, je schopen na jeho otázky reagovat. 

 

dostatečný – Student zvládá jen nejzákladnější fakta a souvislosti, projevuje alespoň snahu. 

Historickým pramenům nerozumí a nedokáže využít a interpretovat informace v nich 

obsažené. Nemluví sám a odpovídá s problémy na otázky zkoušejícího, projevuje snahu. 

 

nedostatečný – Student nezvládá ani nejzákladnější fakta a nedokáže nalézt žádné souvislosti 

ani pracovat s historickými prameny. Ve výpovědi je nesamostatný a neprojevuje snahu. 
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Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky ČAG 2021 v biologii, chemii, 

geografii: 

 

Hodnocení 

 

Kritéria Rozsah zadání žák: 

 

● 1 - Výborně 

      

 

▪  zcela samostatně uplatňuje    

   znalosti a dovednosti 

- myšlení:                                     

je samostatný, tvořivý, dobře 

chápe souvislosti, nachází 

originální řešení 

- komunikační dovednosti: 

vyjadřuje se výstižně, 

souvisle, přehledně, 

strukturovaně, přesně a 

správně 

 

 splní (a udělá i navíc, 

nad rámec) 

●  2 - Chvalitebně 

 

 ▪ samostatně s mírnou 

   podporou  uplatňuje znalosti   

a dovednosti  

  -   myšlení:                                   

      celkem samostatný, tvořivý a  

       pohotový 

  -   komunikační dovednosti:    

      vyjadřuje se celkem výstižně  

      a souvisle 

 splní s drobnými  

   nedostatky 

●  3 - Dobře 

      

 ▪ uplatňuje znalosti a     

   dovednosti samostatně, 

s významnější dopomocí - po 

nasměrování 

- myšlení:                                 

méně samostatný i tvořivý, 

ale ještě dost pohotový, 

vesměs napodobuje ostatní 

- komunikační dovednosti: 

      vyjadřuje se ne vždy přesně,     

      někdy nesouvisle, častěji dělá  

      věcné i formulační chyby 

 splní s většími nebo 

více chybami,  které ale 

ještě neovlivní podstatu 

 

●  4 - Dostatečně 

      

 ▪ uplatňuje znalosti a  

dovednosti s pravidelnou  

dopomocí 

- myšlení:                                    

je nesamostatný, příliš 

nechápe souvislosti 

- komunikační dovednosti:         

vyjadřuje se se značnými 

obtížemi, spíše nesouvisle, 

nepřesně 

  splní se závažnými  

    chybami, které  

    ovlivní podstatu   

    výsledku /výkonu /  

    výstupu 

    

●  5 - Nedostatečně 

 

 ▪ nedosáhne požadované  

    úrovně 

- myšlení:                                     

je bezradný, nesamostatný 

- komunikační dovednosti:            

v podstatě se nedokáže 

vyjadřovat ani s dopomocí  

 nesplní, velké chyby 

   brání dosažení i    

   minimálního výstupu /    

   výsledku 
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Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

v předmětu matematika 

 
 Maturitní zkouška se skládá z vysvětlení teorie a z řešení příkladů. 

Otázky na teorii jsou pokládány především během počítání 

příkladů a v souvislosti s jejich řešením 

  

o 1.stupeň – výborný 
žák zcela samostatně řeší úlohy, nachází vlastní způsoby jejich řešení, zvládá 

řešení problémů, rozumí teorii a dokáže ji samostatně objasnit 

 

o 2.stupeň – chvalitebný 
žák samostatně řeší úlohy, za vedení učitele zvládá řešení problémových úloh, 

rozumí teorii a dokáže odpovídat na teoretické otázky 

 

o 3.stupeň – dobrý 
žák dokáže při řešení úloh používat naučené algoritmy a postupy, rozumí teorii, 

ale nedokáže ji samostatně objasnit  

 

o 4.stupeň – dostatečný 
žák za vedení učitele zvládá řešení jednoduché úlohy, ale postup se neopírá 

o úplné pochopení teorie 

 

o 5.stupeň – nedostatečný 
žák ani za vedení učitele nezvládá řešení úlohy ani výklad teorie 
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Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

v předmětu fyzika 

 
 Maturitní zkouška se skládá z vysvětlení teorie a z řešení příkladu. 

Obě části mají stejnou váhu. 

 

o 1.stupeň – výborný 
žák rozumí teorii a dokáže ji samostatně objasnit, 

úlohu řeší zcela samostatně, nachází vlastní způsoby řešení 

  

o 2.stupeň – chvalitebný 
žák rozumí teorii a dokáže odpovídat na teoretické otázky 

samostatně řeší úlohu, za vedení učitele zvládá řešení problémů 

 

o 3.stupeň – dobrý 
žák rozumí teorii, ale nedokáže ji samostatně objasnit  

při řešení úlohy dokáže používat naučené algoritmy a postupy  

 

o 4.stupeň – dostatečný 
žák za vedení učitele zvládá řešení jednoduché úlohy, ale postup se neopírá 

o úplné pochopení teorie 

 

o 5.stupeň – nedostatečný 
žák ani za vedení učitele nezvládá řešení úlohy ani výklad teorie
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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURTITNÍ ZKOUŠKY 

V PŘEDMĚTU DĚJINY UMĚNÍ 

 

 

MZ z dějin umění se skládá z ústní zkoušky a praktické výtvarné práce, kterou student 

předem vytvořil a kterou musí před maturitní komisí obhájit. Výsledné hodnocení má 

následující váhu: ústní zkouška z dějin umění – dvě třetiny, maturitní práce a její obhajoba – 

jedna třetina (viz tabulka str. 12) 

Součástí ústní zkoušky je též poznávání výtvarných děl (spolu s vylosovanou otázkou si 

student losuje ještě pět obrázků). 

 

1. stupeň – výborný – v ústní zkoušce se student orientuje naprosto přesně v jednotlivých 

uměleckých slozích a směrech, zná autory, kteří v té době tvořili, umí charakterizovat tvorbu 

daného období, poznat základní díla této doby a určit znaky slohu, stylu a směru.  

 

2. stupeň – chvalitebný – v ústní zkoušce se student orientuje v uměleckých slozích a 

směrech, zná nejdůležitější autory, kteří v té době tvořili, umí poznat jejich základní díla a 

určit znaky stylu. V jeho znalostech se projevují drobné nedostatky. 

 

3. stupeň – dobrý – ústní zkoušce se student zhruba orientuje v uměleckých slozích, 

jednotlivých obdobích a směrech, zná základní díla několika autorů, kteří v té době tvořili, 

umí poznat sloh, styl a směr. V jeho znalostech se projevují závažnější nedostatky.  

 

4. stupeň – dostatečný – v ústní zkoušce má student povrchní znalosti v dějinách umění. 

Zkoušející je nucen mu klást návodné otázky, na které žák odpovídá s obtížemi.  

 

5. stupeň – nedostatečný – v ústní zkoušce student nedokáže splnit základní požadavky 

zkoušejícího. Neorientuje se v předmětu ani s pomocí návodných otázek zkoušejícího.  
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ústní zkouška 1 1 1 1 1

maturitní práce s obhajobou 1 2 3 4 5

Celkové hodnocení 1 1 2 2 5
student 

opakuje 

obhajobu nebo 

celou maturitní 

práci s 

obhajobou 

ústní zkouška 2 2 2 2 2

maturitní práce s obhajobou 1 2 3 4 5

Celkové hodnocení 2 2 2 3 5
student 

opakuje 

obhajobu nebo 

celou maturitní 

práci s 

obhajobou 

ústní zkouška 3 3 3 3 3

maturitní práce s obhajobou 1 2 3 4 5

Celkové hodnocení 2 3 3 3 5
student 

opakuje 

obhajobu nebo 

celou maturitní 

práci s 

obhajobou 

ústní zkouška 4 4 4 4 4

maturitní práce s obhajobou 1 2 3 4 5

Celkové hodnocení 3 3 4 4 5
student 

opakuje 

obhajobu nebo 

celou maturitní 

práci s 

obhajobou 

ústní zkouška 5 5 5 5 5

maturitní práce s obhajobou 1 2 3 4 5

Celkové hodnocení 5 5 5 5 5
student 

opakuje 

ústní 

zkoušku

student 

opakuje 

ústní 

zkoušku

student 

opakuje 

ústní 

zkoušku

student 

opakuje 

ústní 

zkoušku

student 

opakuje obě 

části zkoušky 

Pravidlo pro celkovou klasifikaci profilové maturitní zkoušky z dějin umění
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POŽADAVKY PRO VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Z DĚJIN UMĚNÍ 

školní rok 2020/2021 

 

 

- Zadání maturitní práce z dějin umění: do 30. 9. 2020 

 

- do 13. 11. 2020 - odevzdání první verze maturitní práce (obsah, nástin úvodu, rozpracované 

kapitoly a závěr, citace zdrojů/použitá literatura) 

 

- do 22. 2. 2021 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole  

 

- Termín odevzdání maturitní práce: do 30. 4. 2021 

 

- Termín odevzdání posudků: do 19. 5. 2021 

 

 

Způsob zpracování maturitní práce: 

Maturanti připraví portfolio vlastních prací, nebo natočí film, ilustrují knihu… Navíc napíší 

písemnou obhajobu své práce, která při maturitní práci poslouží jako podklad pro obhajobu 

ústní, která je součástí ústní maturitní zkoušky. Obhajoba obsahuje informace o tom, jakým 

způsobem při realizaci postupovali, kterými výtvarníky či fotografy… se nechávali inspirovat, 

proč zvolili právě tuto techniku, a ne jinou. Písemná složka bude mít: rozsah 2-3 

normostrany (písmo velikosti 12, s řádkováním 1,5, okraje 3 cm z obou stran a 2,5 cm shora 

i zdola, text zarovnat do bloku). 

 

Kritéria hodnocení: 

Práce musí být samostatná, v žádném případě nesmí být okopírovaná či jinak zcizená jinému 

autorovi. Musí být osobitá a originální, smí nést prvky přiznaných citací. Soubor musí být 

ucelený a musí nést prvky kvalitního výtvarného řemesla s přesahem uměleckým. Textová 

část musí odpovídat pokynům zadavatele a musí jasně zdůraznit motivaci maturantů, jejich 

osobní postoj k danému tématu a jejich inspiraci.  

 

Počet vyhodnocení: 

Portfolio 1x, textová část 2x. 

 

Vedoucí maturitní práce: Mgr. Markéta Kulíková 

Oponent: Mgr. Petr Klier 

 

Příprava obhajoby maturitní práce: 5 minut. 

Obhajoba: 15 minut. 

 

Odevzdání maturitní práce v řádném termínu je nutnou podmínkou pro složení maturitní 

zkoušky z Dějin umění. 
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Povolené pomůcky pro ústní zkoušky profilové části MZ 2020 jarní a podzimní období 

 

• Tematická angličtina – Česko-anglický, Anglicko-český slovník, zeměpisná mapa, 

pracovní listy s otázkami ke každému tématu 

• Geografie – Školní atlas světa, Školní atlas ČR 

• Dějepis – školní dějepisné atlasy 

• Chemie – M-F-CH tabulky bez vpisků, pracovní listy s otázkami ke každému předmětu 

 

• Biologie – pracovní listy s otázkami ke každému předmětu 

 

• Matematika – 
o Portfolio na flash disku – soubory v programu GeoGebra sestavené podle pokynů 

zkoušejícího  

o Kalkulačka bez grafického displeje 

o Matematicko-fyzikální tabulky bez vpisků 

o Rýsovací potřeby 

o Notebook výhradně pro spuštění souborů z portfolia na flash disku viz bod 1 pro 

případ, že nebude v provozu počítač na potítku 

o Program GeoGebra 

o Prohlížeč WolframAlpha 

• Fyzika – 

o Portfolio na flash disku – soubory v programu GeoGebra sestavené podle pokynů 

zkoušejícího  

o Kalkulačka bez grafického displeje 

o Matematicko-fyzikální tabulky bez vpisků 

o Program GeoGebra 

• Dějiny umění –  

o J. Pijoan – Dějiny umění 1-10 

o J. Herout – Staletí kolem nás 

o E. Gombrich – Příběh umění 

o T. Petrasová; R. Švácha - Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 

 

https://www.alza.cz/media/Tatana%20Petrasova;%20Rostislav%20Svacha-cat18863041.htm?p=11952-239280855

