
 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 
OBOR VZDĚLÁNÍ: HOTELNICTVÍ  
 

I. Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích 
jazyků konané formou ústní zkoušky před ZMK (tato zkouška není ve školním 
roce 2020/21 povinná) 

 
1. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má v roce 2020/21 formu: 

ústní zkoušky, která trvá 15 minut, žák se na ni připravuje 20 minut, téma si žák losuje 
se seznamu 20 děl, který si sestaví ve struktuře stanovené ředitelem školy, do 
žákovského seznamu děl žáci volí díla ze školního seznamu děl. 

 
2. Maturitní zkouška z cizího jazyka má v roce 2020/21 formu: 

ústní zkoušky, která trvá 15 minut, žák se na ni připravuje 20 minut, téma si žák losuje 
se seznamu 20 témat, jejich součástí je i ověření odborné terminologie. 
 

3. Hodnocení zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející ústní části ČJL/CIJ.  
 

4. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Úroveň prokázaných dovedností a vědomostí je hodnocena formou bodování, 
maximálně lze získat 28 bodů, minimálně je třeba získat 12 bodů, tj. 42,85 %. 
Bodování ústní zkoušky z českého jazyka a literatury probíhá na základě jednotných 
kritérií 

  
5. Převod bodového hodnocení na známku z ČJL: 

 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA – MAX 28 BODŮ 
 
25 – 28 bodů – výborně 
21 – 24 bodů – chvalitebně 
16 – 20 bodů – dobře 
12 – 15 bodů – dostatečně 
11 bodů a méně – nedostatečně 

 
6. CIZÍ JAZYKY 

Úroveň prokázaných dovedností a vědomostí je hodnocena formou bodování, 
maximálně lze získat 39 bodů, minimálně je třeba získat 17 bodů, tj. 43,58 % 
Bodování ústní zkoušky z cizího jazyka probíhá na základě jednotných kritérií. 

 
7. Převod bodového hodnocení na známku z CIZÍHO JAZYKA: 

 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA – MAX 39 BODŮ  
 
35 – 39 bodů – výborně 
29 – 34 bodů – chvalitebně 
23 – 28 bodů – dobře 
17 – 22 bodů – dostatečně 
16 bodů a méně – nedostatečně 
 
 



 
 

 
8. Ústní zkouška z českého jazyka je hodnocena podle těchto kritérií: 

 
Zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je 
hodnocena podle čtyř následujících kritérií: 
  
1. Analýza uměleckého textu:  

I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr  
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, 
veršová výstavba  
III. část: jazykové prostředky  
 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 
  
3. Analýza neuměleckého textu:  

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  
II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  
 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  
 
První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 
oblastech. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 
2 – 3 – 4. Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.  
 
Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. Pro 
analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla 
(2. kritérium) platí:  

1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. 
Pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 
2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. 
Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 
 

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové 
kultury se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí 
vnitřní podmínka hodnocení:  

3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části 
analýzy uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického 
kontextu a/nebo v I. až II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být 
v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové 
kultury hodnocen maximálně 3 body.  
 

Struktura ústní zkoušky a bodová škála hodnocení je uvedena v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto sdělení.     

 
9. Ústní zkouška z cizího jazyka je hodnocena podle těchto kritérií: 

 
A. Zadání / Obsah a projev  
B. Lexikální kompetence  
C. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 
D. Fonologická kompetence 

 



 
 

10.  Opakování zkoušky 
 
A. Žák vykoná MZ z českého jazyka a literatury v případě, že dosáhne alespoň 12 bodů z 

ÚZ. Pokud tomu tak není, je žák z ÚZ MZ z ČJL hodnocen jako neuspěl. Pokud žák 
uspěje zároveň u všech ostatních povinných zkoušek MZ, obdrží maturitní 
vysvědčení (na kterém nebude uvedeno hodnocení dané ústní zkoušky). 
 

B. Žák vykoná MZ z cizího jazyka v případě, že dosáhne alespoň 17 bodů z ÚZ. 
Pokud tomu tak není, je žák z ÚZ MZ z CIJ hodnocen jako neuspěl. Pokud žák uspěje 
zároveň u všech ostatních povinných zkoušek MZ, obdrží maturitní vysvědčení (na 
kterém nebude uvedeno hodnocení dané ústní zkoušky). 

 
 

II. Kritéria hodnocení ústních zkoušek z předmětů vyjma ČJL a CIJ 
 

1. Klasifikační stupeň: výborný – žák samostatně vysvětlí pojmy, ovládá požadovaná 
fakta, uvede praktické příklady, samostatně aplikuje získané vědomosti, správně 
reaguje na doplňující otázky. 
 

2. Klasifikační stupeň: chvalitebný – žák samostatně vysvětlí pojmy, ovládá požadovaná 
fakta, uvede praktické příklady, aplikuje získané vědomosti, reaguje na doplňující 
otázky, s malou pomocí odstraní nepřesnosti a drobné chyby. 
 

3. Klasifikační stupeň: dobrý – žák vysvětlí pojmy nepřesně nebo neúplně, dopouští se 
chyb, s pomocí učitele vysvětlí požadovaná fakta, uvede i praktické příklady, na 
doplňující otázky reaguje s nedostatky. 
 

4. Klasifikační stupeň: dostatečný – žák neodpovídá samostatně, jen s pomocí učitele 
vysvětlí některá požadovaná fakta a praktické příklady, na doplňující dotazy reaguje 
jen s pomocí učitele, dopouští se závažných chyb. 
 

5. Klasifikační stupeň: nedostatečný – žák neodpovídá ani s pomocí učitele, neorientuje 
se v problematice, neuvede praktické příklady, nereaguje na doplňující dotazy, 
dopouští se hrubých chyb. 

 
 

III.   Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z odborných předmětů  
 
1.  Maturitní zkouška z odborných předmětů má formu praktické zkoušky 

z gastronomických předmětů, která je realizována v průběhu projektového týdne 
zakončeného praktickou prezentací vylosovaných témat. 
 

2. Hodnocení praktické zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi vyučující předmětu 
řízení hotelového provozu.  

 
3. Úroveň prokázaných dovedností a vědomostí je hodnocena formou bodování, celkem 

může žák získat 100 bodů. Bodování probíhá na základě jednotných kritérií. 
 

4. Praktická zkouška z gastronomických předmětů je hodnocena podle těchto kritérií 
stanovených v závislosti na vylosovaném tématu: 
 



 
 

 
A. KRITÉRIA HODNOCENÍ TÉMAT Z OBLASTI OBSLUHY 

 
1. Dodržení zásad 

a) obhajoba slavnostní tabule 
b) charakteristika příležitosti 
c) nápaditost a samostatnost 
d) popis práce 
e) dodržení gastronomických pravidel 
f) žádanka na inventář 
g) tvorba menu a založení inventáře pro 1 osobu 

 
B. KRITÉRIA HODNOCENÍ TÉMAT Z OBLASTI SLOŽITÉ OBSLUHY 

 
1. Dodržení zásad 

a) hygiena a vzhled obsluhy 
b) zručnost 
c) dodržování hygienických pravidel 
d) charakteristika nápojů, norma, kalkulace 
e) popis pracovních činností 
f) chuť a vzhled pokrmu 
g) prezentace a komunikace 

 
C. KRITÉRIA HODNOCENÍ TÉMAT Z OBLASTI ORGANIZACE RAUTU 

 
1. Dodržení zásad 

a) nákres místnosti 
b) charakteristika události 
c) žádanka na inventář 
d) samostatnost 
e) organizace 
f) nápaditost 
g) dodržení gastronomických pravidel 

 
D. KRITÉRIA HODNOCENÍ TÉMAT Z OBLASTI PŘÍPRAVY A PREZENTACE 

VÝROBKŮ 
 
1. Dodržení zásad 

a) norma včetně dokumentace 
b) samostatnost 
c) chuť 
d) vzhled a nápaditost 
e) hygiena 
f) konzistence 
g) úprava na míse (talíři) 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. Převod bodového hodnocení na známku: 
 

86 - 100 bodů – výborně 
71 - 85 bodů – chvalitebně 
56 - 70 bodů – dobře 
41 - 55 bodů – dostatečně 
40 bodů a méně – nedostatečně 

 
6. Žák vykoná MZ z odborných předmětů úspěšně v případě, že dosáhne alespoň 

minimálního počtu bodů (tj. 41 bodů). Pokud tomu tak není, je MZ z odborných 
předmětů hodnocena nedostatečně a žák zkoušku opakuje. Při opravné zkoušce si 
žák vždy losuje nové téma. 

 
 
 
 
Havlíčkův Brod 30. března 2021   …………………………………………… 
         ředitel školy 
 
 
 
Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky schválila zkušební maturitní 

komise dne ………………………………………… 

 
 
 
Za zkušební maturitní komisi:    …………………………………………… 
         předseda ZMK H4.S 
 


