
 

 

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka v roce 2022/2023 

• hranice úspěšnosti v bodech: 11 

• maximální počet bodů: 24 

 dílčí kritéria pro hodnocení písemné práce: 

 1. Zpracování zadání/ obsah 

- 1A zadání 

- 1B  rozsah, obsah 

2. Organizace a koheze textu 

- 2A organizace textu 

- 2B koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN) 

3. Slovní zásoba a pravopis 

- 3A přesnost 

- 3B rozsah 

4. Mluvnické prostředky 

 - 4A přesnost 

 - 4B rozsah 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 –3, tj. maximální 

dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 24.  Minimální počet bodů pro úspěšné 

složení písemné části je 11 bodů. 

Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 

- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: požadovaná charakteristika textu 

není dodržena, body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny, délka textu neodpovídá 

požadovanému rozsahu 

- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: body zadání nejsou rozpracovány 

vhodně a v odpovídající míře a podrobnosti 

-  písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 2B: PTN jsou omezené / 

v nedostatečném rozsahu 

- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 3B: slovní zásoba je omezená/ 

v nedostatečném rozsahu 

- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 4B: rozsah mluvnických prostředků je 

omezený / mluvnické prostředky jsou v nedostatečném rozsahu 

- písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: (tj. 200 slov). 

 



 

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka v roce 2022/2023 

Příprava studenta:               20 minut, pomůcky 

Zkouška před komisí:          15 minut 

Maximální počet bodů:       32 bodů 

 

Part I.                 Představení se maturitní komisi                                                     Nehodnoceno 

1 minuta 

 

Part II.                Čtyři otázky na všeobecné téma                                                    0 – 4 body 

(zadání, obsah, projev/ lexikální kompetence/gramatická kompetence/fonologická kompetence) 

2 minuty (14% z hodnocení)) 

 

Part III.               Popis obrázku                                                                                    0 – 6 bodů 

                            Porovnávání obrázku                                                                        0 – 6 bodů 

(zadání, obsah, projev 2b/lexikální kompetence 2b/gramatická kompetence 2b) 

5 minut (36% z hodnocení, fonologická kompetence zahrnuta v lexikální části) 

 

Part IV.               Vylosované školní maturitní téma.                                               0 – 12 bodů 

(zadání, obsah, projev 4b/ lexikální kompetence 4b/gramatická kompetence 4b) 

                             Otázka ověřující znalost z oblasti studovaného oboru (20%)  0 – 4 body 

(zadání,obsah, projev 1b/lexikální komp. 1b/gramatická komp. 1b/fonologická komp. 1b) 

7 minut (50% z hodnocení) 

 

Stupnice hodnocení: 

32 – 28       výborný 

27 – 23       chvalitebný 

22 – 18        dobrý 

17 – 14        dostatečný 

 

Poznámka: podrobnější rozpis bodování je uveden v záznamovém archu k hodnocení ústní zkoušky, 

který budou zkoušející používat individuálně u každého studenta a na jehož základě potom dojdou ke 

shodě v hodnocení. 

 



 

Převod výsledků zkoušek z anglického jazyka vyjádřených body na známku 

• Žák zkoušku vykoná úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí části dané zkoušky. 

• Z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % 

celkového hodnocení zkušebního předmětu. Z toho důvodu se počet bodů z písemné práce 

násobí koeficientem 4, počet bodů z ústní zkoušky koeficientem 6 a vytvoří se součet, tj. 

celkový počet bodů. Žák, aby uspěl, musí získat minimální počet bodů z písemné práce 11 a 

ústního zkoušení14.  

Přepočteno koeficienty to je 11·4+14·6=128.  

Maximální hodnota celkového počtu bodů je tedy 24·4+32·6=288. 

 

Anglický jazyk - tabulka převodu celkového počtu bodů na známky: 

 

 

 

Body Známka 

288 - 253 1 

252 - 213 2 

212 - 170 3 

169 - 128 4 

127 - 0 5 


