Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky 2021/2022 z českého jazyka
a literatury
I. Profilová část povinné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
1. Účel MZ: Ověření osvojených vědomostí a dovedností, které žák získal v předmětu český jazyk a
literatura.
2. Pojetí MZ: Profilová povinná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá z ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí.

II. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(1) Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň
ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení individuálního seznamu četby žáka. Maturitní seznam
literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
(2) Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího
výňatek z konkrétního literárního díla a výňatek z neuměleckého textu. Ředitel školy zajistí pracovní
listy pro žáky k dílům z jejich individuálních seznamů četby.
(3) Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní
seznam literárních děl, v počtu, který stanovil ředitel školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském
seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 30. dubna pro jarní
zkušební období a do 27. srpna pro podzimní zkušební období.

PRAVIDLA PRO VÝBĚR LITERÁRNÍCH DĚL:
Žák vybírá 20 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
(4) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze
losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3
vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního
seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.

Cílem zkoušky je ověřit praktické komunikační dovednosti a dovednosti směřující k základní analýze
různých druhů textu – analýza uměleckého textu, charakteristika literárněhistorického kontextu
literárního díla, analýza neuměleckého textu, formulace výpovědi v souladu s jazykovými normami a
se zásadami jazykové kultury.
Ústní zkouška z předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř následujících kritérií:
kritérium
ANALÝZA
UMĚLECKÉHO
TEXTU

ověřované vědomosti
zasazení výňatku do kontextu
téma a motiv
časoprostor
kompoziční výstavba
literární druh a žánr
vypravěč
postavy
typy promluv
veršová výstavba

LITERÁRNĚHISTORI
CKÝ
KONTEXT

ANALÝZA
NEUMĚLECKÉHO
TEXTU

CELKEM

0-1-2-3-4

0-1-2-3-4

jazykové prostředky
tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

0-1-2-3-4

zasadit dílo do kontextu autorovy tvorby (téma,
období, směr)
zasadit tvorbu autora do kontextu české/světové
literatury

0-1-2-3-4-5

souvislost mezi výňatky
komunikační situace
hlavní myšlenka textu
funkční styl
slohový postup
kompoziční výstavba
jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

ZÁSADY JAZYKOVÉ
KULTURY

body

Výpověď v souladu s jazykovými normami a se
zásadami jazykové kultury

0-1-2-3-4

0-1-2-3-4

0-1-2-3

28

Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.

Počet dosažených bodů –
klasifikace:

28 – 25

výborný

100 – 90 %

24 – 21

chvalitebný

89 – 72 %

20 – 17

dobrý

71 – 56 %

16 – 13

dostatečný

55 – 44 %

12 – 0

nedostatečný

< 43 %

III. Kritéria celkového hodnocení profilové povinné maturitní zkoušky z českého jazyka
a literatury
Hodnocení ústní zkoušky navrhuje zkoušející a přísedící, schvaluje ho následně zkušební maturitní
komise.

Klasifikace:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný
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