
Kritéria hodnocení ústní zkoušky 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT:   CIZÍ JAZYKY 

 

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá z jedné hlavní 

části – tématu, které osahuje dvě zadání v pracovním listu. Zkouška se hodnotí jako celek. 

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria: 

 I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence  

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

IV. Fonologická kompetence 

Celá zkouška je hodnocena podle všech čtyřech kritérii. Každé kritérium je hodnoceno body 

na bodové škále 0–1–2–3. 

Maximální dosažitelný počet bodů z celé zkoušky je 12 bodů (čtyři kritéria po max. třech 

bodech). 

 

I. Zadání/Obsah a projev 

 

3 body: 

Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 

Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek. 

Komunikativní strategie jsou používány vhodně. 

Pomoc zkoušejícího není nutná. 

 

2 body:        

Sdělení většinou odpovídá zadání, většinou je účelné, jasné v odpovídající míře podrobné. 

Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem myšlenek. 

Komunikativní strategie jsou většinou používány vhodně. 



Pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná. 

 

1 bod: 

Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající 

míře podrobné. 

Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. 

Komunikativní strategie nejsou ve větší míře používány vhodně. 

Pomoc učitele je ve větší míře nutná. 

0 bodů: 

Sdělení ani za neustálé pomoci zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání. 

    

 

II. Lexikální kompetence 

3 body: 

Slovní zásoba je široká. 

Slovní zásoba je využita správně a chyby nebrání porozumění. 

 

2 body: 

Slovní zásoba je většinou široká. 

Slovní zásoba je využita většinou správně a chyby ojediněle brání porozumění. 

 

1 bod: 

Slovní zásoba je ve větší míře omezená. 

Slovní zásoba není ve větší míře využita správně a chyby ve větší míře brání porozumění. 

 

0 bodů: 

Slovní zásoba je v nedostatečném rozsahu, není použita správně, chyby brání porozumění. 



 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti (PTN) 

3 body: 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký. 

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity správně a chyby nebrání porozumění. 

 

2 body: 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je většinou široký. 

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou použity správně a chyby ojediněle brání 

porozumění. 

 

1 bod: 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší míře omezený. 

Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře použity správně a chyby ve větší 

míře brání porozumění. 

 

0 bodů: 

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v nedostatečném rozsahu, nejsou použity 

správně, chyby brání porozumění sdělení, nejsou na požadované úrovni obtížnosti. 

 

 

IV. Fonologická kompetence 

 

3 body: 

Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět. 

Výslovnost je správná. 

Intonace je přirozená. 



2 body: 

Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 

porozumět. 

Výslovnost je většinou správná. 

Intonace je většinou přirozená. 

 

1 bod: 

Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat či 

mu porozumět. 

Výslovnost je ve větší míře nesprávná. 

Intonace je v omezené míře přirozená. 

 

0 bodů: 

Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce nemůže sledovat či mu porozumět. 

Výslovnost brání porozumění sdělení. 

Intonace je nepřirozená. 

 

Převod výsledků zkoušek vyjádřených body a  procentními body na známku: 

 

počet bodů 12 - 11 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 0 

počet procent 100 – 92% 83 – 75% 67 – 58% 50 – 42% 33 -0% 

známka 1 2 3 4 5 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 29. 03. 2021                                      Mgr. Petr Froněk 
                                                                                                          ředitel školy 



 


