
Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky ze španělštiny 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu k 

vylosovanému tématu. Celá zkouška probíhá v daném cizím jazyce. 

V úvodní části (0,5 min.) se zkoušený krátce představí maturitní komisi a sdělí vylosované číslo 

pracovního listu, tato část není hodnocena.  

V 1. části (8 min.) zkoušený samostatně mluví na zadané téma.  

V 2. části (4 min.) zkoušený vysvětlí konkrétní gramatický jev na základě krátkého cvičení, které si 

předem připravil na potítku.  

V poslední třetí části (2,5 min.) stručně popíše jeden z obrázků na pracovním listě, zbyde-li čas, oba 

obrázky porovná 

Každá část ústní zkoušky z cizího jazyka je hodnocena samostatně a výsledná známka vychází z 

aritmetického průměru všech tří známek.  

Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu:  

• výborný – Sdělení odpovídá zadání, je plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je široká. 

Rozsah mluvnických prostředků je široký. Chyby se téměř nevyskytují, pokud se vyskytnou, neopakují 

se. Dokáže bez problémů reagovat na otázky. Výslovnost je správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. 

Je zcela vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.  

• chvalitebný – Sdělení odpovídá zadání, je většinou plynulé a dostatečně podrobné. Slovní zásoba je 

většinou široká. Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký. Chyby se většinou nevyskytují, 

pokud se vyskytnou, nebrání porozumění. Dokáže reagovat na otázky. Výslovnost je většinou 

správná. Pomoc zkoušejícího není nutná. Je velmi dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.  

• dobrý – Sdělení většinou odpovídá zadání, ale není v odpovídající míře podrobné. Projev je natolik 

plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Slovní zásoba 

není široká. Rozsah mluvnických prostředků není široký. Chyby v mluvnici se vyskytují, ale nebrání 

porozumění. Dokáže ve větší míře reagovat na otázky. Chyby ve výslovnosti nebrání porozumění. 

Pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná. Je dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP. 

 • dostatečný – Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není dostatečně plynulé a podrobné. Slovní 

zásoba je omezená. Rozsah mluvnických prostředků je omezený, chyby občas brání porozumění. Má 

problém reagovat na otázky, občas nerozumí. Chyby ve výslovnosti občas brání porozumění. Pomoc 

zkoušejícího je nutná. Je uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.  

• nedostatečný – Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit 


