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OBALOVÝ A GRAFICKÝ DESIGN 
 
Zkouška se koná formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. 

Kritéria jsou různá pro jednotlivá zadání a jsou spolu se stanovením délky obhajoby obsahem 

jejího písemného zadání. 

 

DĚJINY UMĚNÍ 

OBALOVÁ A TISKOVÉ TECHNIKY 

OBALOVÁ TECHNIKA 

TISKOVÉ TECHNIKY 

 
Tyto zkoušky se konají formou ústní zkoušky. Příprava na zkoušku trvá 15 minut, samotná ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

 

Žáci/žákyně jsou u ústních zkoušek hodnoceni podle následující klasifikační stupnice 

1 – výborný: Žák/žákyně ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi 
nimi. Odpovídá samostatně a to i na doplňující otázky zkoušejícího nebo přísedícího učitele/učitelky. 

2 – chvalitebný: Žák/žákyně ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Je schopen odpovídat 
samostatně nebo na základě menších podnětů učitele bez závažných chyb. Nepodstatné chyby je 
schopen/schopna za pomoci zkoušejícího a přísedícího učitele/učitelky opravit. 

3 – dobrý: Žák/žákyně má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností 
nepodstatné nedostatky, které není schopen/schopna opravit ani za pomoci zkoušejícího a přísedícího 
učitele/učitelky. 

4 – dostatečný: Žák/žákyně má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností 
závažné nedostatky. V projevu se dopouští závažných chyb, jež dovede s pomocí zkoušejícího a 
přísedícího učitele/učitelky opravit. 

5 – nedostatečný: Žák/žákyně si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil(a), má v nich závažné 
nedostatky, které není schopen/schopna opravit ani s pomocí učitele. 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Forma 

Ústní zkouška z cizího jazyka se skládá z otevřených úloh, které vyžadují širokou odpověď. Odpovědí je 

souvislý samostatný ústní projev nebo interakce. Ústní zkouška se skládá ze čtyř částí, které jsou uvedeny 

instrukcemi a zadáním v anglickém jazyce.   

 

Zkouška probíhá v anglickém jazyce před maturitní komisí.  

Jazyková úroveň   B1 dle SERR  

Doba na přípravu ve zkušební místnosti, 20 minut  

Doba zkoušení  15 minut  

Povolené pomůcky překladový slovník  

  

Kritéria hodnocení se odvíjí od úrovně B1 (dle SERR). Zkouška konaná formou ústní ze zkušebního 

předmětu anglický jazyk sestává ze čtyř částí. Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:  

I. Zadání / Obsah a projev 



 
II. Lexikální kompetence 
III. Gramatická kompetence 
IV. Fonologická competence 
 

Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté 
kritérium (specifické kritérium) je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady. 

V první části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 

Ve druhé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za druhou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 

Ve třetí části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za třetí část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 

Ve čtvrté části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. 
Maximální dosažitelný počet bodů za čtvrté část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). 

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny čtyři části body na bodové škále 
0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3. 

Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39 (tj. 9 + 9 +9 + 9 + 3). 
 
V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 

hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný 
počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0. 

V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje 
k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah 
ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části nebo ústní projev nelze 
hodnotit pro nedostatek jazyka. 

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 44 %, tj. 18 bodů. 
Dolní hranice s výjimkou hranice úspěšnosti se do intervalu nezapočítává. Horní hranice se do 
intervalu započítává. 
 

Hranice 

úspěšnosti 

Převod procentních bodů na známku  

4 3 2 1 

44% 44% - 58% 58% - 73% 73% - 87% 87% - 100% 

 

 
 
 
 
 
 
Ve Štětí, 25. 9. 2020 
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