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Ústní část maturitní zkoušky z AJ 
 
Počet témat: 20 
Před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje  jedno číslo pracovního listu, který 
obsahuje slovní zásobu vztahující se ke studovanému oboru.  
 
Příprava k ústní zkoušce: 20 minut  
Ústní zkouška trvá nejdéle: 15 minut  
 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru mezi žákem a vyučujícím.  
 

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Část OBSAH Časový podíl 
(min.) 

1. Samostatný ústní projev 
Představení žáka, představení oboru, který žák studuje (užití 
terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného 
vzdělávání). Interview: otevřené otázky zkoušejícího z okruhu 
vylosovaného tématu  

3 minuty 

2. Samostatný ústní projev s využitím stimulů  
(obrázků, které se vztahují k vylosovanému tématu)  
3 povinné úkoly - popis zvoleného obrázku, jednoduché 
porovnání 2 obrázků, krátký samostatný projev (osobní oblast ve 
vztahu k tématu) 

4 minuty 

3. Školní téma  
Projev znalosti z oblasti vylosovaného tématu (popis fotek 
vztahující se k tématu) 

5 minut 

4. Interakce – rozhovor na vylosované téma 3 minuty 

CELKEM  15 minut 

 
 
 
 

          



Způsob a kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z AJ 
 
Obsah a projev zkoušky: 

1. Sdělení odpovídá/neodpovídá zadání 

2. Sdělení je/není souvislé s literárním sledem myšlenek 

3. Komunikativní strategie jsou/nejsou používány vhodně 

4. Pomoc/ asistence zkoušejícího je/není nutná 

Lexikální kompetence: Specifická slovní zásoba je široka/omezená 
1. Specifická slovní zásoba je správně /chybně použitá, brání/nebrání porozumění 

sdělení 

Gramatická kompetence: 
1. Rozsah mluvnických prostředků je široký /omezený 

2. Mluvnické prostředky včetně PTN jsou /nejsou požity správně 

3. Chyby brání/nebrání porozumění projevu 

Fonologická kompetence: 
1. Projev je plynulý /nesouvislý 

2. Výslovnost je /není správná 

3. Intonace je /není přirozená 

Oblasti hodnocení a bodové vyjádření:  
- maximální počet bodů – 39 (100 %) 

- minimální počet bodů (hranice úspěšnosti) – 18 (46 %) 

Vnitřní podmínka: 
V případě, že žák získá v oblasti hodnocení pod 18 bodu, je celá zkouška neúspěšná. 
 
 
 
 
Celkové hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka: 

Výborný 39 - 35 b. 

Chvalitebný 34 – 31 b. 

Dobrý 30 – 25 b. 

Dostatečný 25 – 18 b.  

Nedostatečný 17 – 0 b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Symptomy zohledněné při hodnocení ÚZ u žáků s doporučením ŠPZ 
 
Žák bude hodnocen podle kritérií, která platí pro intaktní žáky. Budou mu povoleny 
pomůcky, které jsou zmíněné v doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení 
podmínek pro konání maturitní zkoušky. 
 
Pokud má žák v doporučení ze ŠPZ uvedenu toleranci symptomů, nebude za ně v daných 
kritériích penalizován. 
 
Tolerance bude uplatněna v následujících rovinách: 

 Foneticko - fonologická – výslovnost; 

 Morfologická – problémy s uplatňování gramatických pravidel v ústním projevu; 

 Lexikální – menší slovní zásoba, opakování slov; 

 Syntaktická – nedostatky ve slovosledu a tvoření delších větných celků. 

 
 
 
Celkové hodnocení profilové zkoušky z AJ: 
 
40 %   celkového hodnocení tvoří písemná práce 
60 %   celkového hodnocení tvoří ústní zkouška 
 
Žák složil úspěšně maturitní zkoušku v případě, že vykonal úspěšně všechny dílčí části. 
Opravnou zkoušku koná žák z té části, v níž neuspěl. 
 
 
 
 
Zpracovala:  Mgr. Marilena Nečinová 
 
 
 
 


