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Podmínky maturitní zkoušky stanovuje vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Vyhláška definuje podobu společné a profilové 

části maturitní zkoušky. 

Společná maturitní zkouška 

 

Společná maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z: 

 

1. Didaktického testu - příprava zadání a hodnocení jsou v kompetenci CERMATu 

Profilová maturitní zkouška 

 

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z následujících částí: 

 

1. Písemná práce - příprava zadání a hodnocení jsou v kompetenci školy 

2. Ústní zkouška - příprava zadání a hodnocení jsou v kompetenci školy 

Didaktický test 

 

Didaktický test trvá 100 minut, z toho 40 min trvá poslechová část testu a 60 min trvá část testu 

ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. 

Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka 

 

V rámci písemné maturitní zkoušky student píše práci v rozsahu minimálně 200 slov, ve které 

zpracuje jeden ze tří nabízených typů formální korespondence. Navržená zadání budou vždy vybírána 

z následujících pěti příkladů formální korespondence. Studenti mají při psaní k dispozici tištěný 

slovník. Písemná práce trvá 60 minut. 

 

1. Poptávka (enquiry/demand) 

2. Nabídka (offer-poděkování za poptávku, podmínky nabídky, zrušení nabídky...) 

3. Objednávka (order-poděkování za nabídku, upřesňující otázky týkající se dopravy, značení, 

pojištění, záruky kvality...) 

4. Stížnost / reklamace 

5. Žádost o zaměstnání / motivační dopis 
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Struktura ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka  

 

Ústní zkouška se skládá ze tří podčástí. 

 

1. Úvodní otázka na osobní témata (2-4 otázky, 2 min) 

2. Konverzační situace s terminologií z Business English (1 otázka, 3 min) 

3. Vlastní kritický projev na vybrané maturitní téma (1 téma, 10 min) 

 

Úvodní otázky jsou improvizační a student se na ně nepřipravuje. Konverzační situaci a maturitní 

téma si student losuje a odpovědi si připravuje na potítku. Vlastní kritický projev probíhá na jedno z 

20 tematických okruhů. Celkové trvání ústní zkoušky je 30 minut, z toho 15 minut trvá příprava, 15 

minut vlastní zkoušení. 

Příklad zadání školní maturitní zkoušky 

 

1. Úvodní otázka 

○ Do you prefer going to the cinema or watching films at home? Why? 

○ Are you going to visit any historical and cultural sights/festivals during your holiday? 

Which ones?/Why not? 

○ What would you improve about cultural life in your town? 

2. Konverzační situace s terminologií z Business English 

○ Job interview - You are an HR officer in a coffee house chain company. You are going 

to interview an applicant for the position of an accountant. Find out about his/her 

qualification, experience, requirements, suitability for the position and the reason for 

leaving the previous job.  (the examiner plays the role of the applicant) 

3. Maturitní téma 

Jedno vylosované maturitní téma z 20 okruhů níže. 

Hodnocení 

 

Didaktické testy hodnotí CERMAT formou „uspěl“ nebo „neuspěl“ podle kritérií hodnocení 

didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Písemnou práci a ústní zkoušku hodnotí škola. 

Podrobná kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka naleznete v příloze 

tohoto dokumentu.  

Nahrazující zkouška z cizího jazyka 

 

Zkoušku  z cizího jazyka,  k jejímuž  konání  se  žák  přihlásil  podle  §  4  odst.  2  písm.  c)  nebo  e)  

vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona 

dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem 

daného oboru vzdělání, nebo na  úrovni  vyšší  podle  SERR,  nejméně  na  úrovni  B2  podle  SERR.  

https://docs.google.com/document/d/1lBV4HJtK5OsaH6J8UE-6HkKiXnrndUPMIpEwN0U3b0A/edit
https://docs.google.com/document/d/1lBV4HJtK5OsaH6J8UE-6HkKiXnrndUPMIpEwN0U3b0A/edit
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Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku 

navázanou 

na konání didaktického testu;  didaktický test ve společné části žák koná vždy.  Zkoušku lze nahradit  

pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze 

jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. Pokud by ředitel školy stanovil vlastní další 

2 profilové zkoušky, mimo zkoušky z jazyků navázaných na společnou část a žák si ve společné části 

zvolil didaktický test z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem 

standardizované zkoušky. 

 

Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka standardizovanou zkouškou podává žák 

řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 

30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy 

ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 

 

Seznam standardizovaných zkoušek, které nahrazují zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní 

zkoušky konané  v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období zveřejňuje MŠMT. 

Maturitní témata ústní části státní maturitní zkoušky pro studenty obchodní 
akademie 

 

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (geography, administrative 
division, political system and demographics) 

2. The USA (geography, administrative division, political system and demographics) 
3. Canada (geography, administrative division, political system and demographics) 
4. Australia and New Zealand (geography, administrative division, political system and 

demographics) 
5. The environment (environmental protection and ecological problems) 
6. Current affairs (migration, political and armed conflicts, human rights) 
7. Media and news reporting (digital and print media, accuracy, sensationalism) 
8. Science and technology (artificial intelligence, energy and transport developments, 

medical advancements, space exploration) 
9. American literature (17th-20th century notable movements, themes, authors and 

works) 
10. British literature (10th-20th century notable movements, themes, authors and 

works) 
11. Healthy lifestyle (food, physical activities, diseases of civilization) 
12. Family and relationships (cross-generational and cultural comparison) 
13. Travel and tourism (travel industry trends, pros and cons) 
14. The Czech Republic (historical development, key historical and contemporary figures) 
15. Crime and punishment (criminal activity, crime prevention, types of punishment and 

the effectiveness) 
16. Current Affairs and their economic impacts (Brexit, China–United States trade war) 
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17. Business Communication (correspondence, telephone communication, meetings, 
code of conduct) 

18. Employment and Career (forms of employment, skills and qualifications, job market, 
job application) 

19. Public Relations and Marketing 
20. Production and Productivity (manufacturing, services, production and supply chain) 

 
 
 
 
 
Kralupy nad Vltavou 27. 9. 2021                                                            RNDr. Andrej Plecháček 
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