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Hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

ústní část 

Školní rok 2020/2021 

Didaktický test není součástí hodnocení profilové části, hodnotí CERMAT a žák obdrží 

protokol, v němž bude oznámeno, zda uspěl/neuspěl u této části maturitní zkoušky. 

Známka z profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je ve školním roce 

2020/2021 pouze za ústní část. Žák je hodnocen u ústní zkoušky body a ty jsou převedeny na 

procenta a známku. 

Kritéria k hodnocení ústní části maturitní zkoušky   

Obecné informace 

 Na webu školy je zveřejněn seznam literárních děl, který slouží žákům k vlastnímu 

výběru 20 knih k maturitní zkoušce; jsou uvedena rovněž kritéria pro výběr titulů; 

 vlastní seznam vybraných knih dle kritérií odevzdá žák ředitelce školy nebo jí pověřené 

osobě do 31. března roku, v němž maturitní zkoušku koná, pro jarní zkušební termín a 

do 30. června roku, v němž maturitní zkoušku koná, pro podzimní zkušební období; 

 seznam titulů a kritéria pro výběr knih schvaluje ředitelka školy; 

 maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou a náhradní 

zkoušku; 

 u ústní zkoušky obdrží žák pracovní list obsahující: ukázku/ukázky z konkrétního díla 

a ukázku neuměleckého textu; 

 s ukázkami bude pracovat na základě obecné struktury, kterou bude mít k dispozici u 

přípravy; 

 zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu; 

 v jednom dni nelze losovat 2x pracovní list ke stejnému dílu; 

 neodevzdá-li žák do výše určeného data vlastní seznam literárních děl, losuje u 

zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu; 

 znalosti slohu a jazyka budou prověřeny v rámci práce s neuměleckým textem; 

 maximální počet bodů je 28, žák musí získat minimálně 13 bodů; 

 během ústního zkoušení si zkoušející i přísedící vedou poznámky k výkonu žáka do 

záznamového archu, poznámky později slouží k objektivnímu bodovému ohodnocení; 

 na přípravu k ústní zkoušce má žák 15 minut; 

 ústní zkouška trvá 15 minut; 

 jednotlivá kritéria jsou schvalována pro aktuální školní rok a jsou schvalována 

maturitní komisí. 
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Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 4 

kritériích, výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria. 

1. Analýza uměleckého textu 

 

I. Část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr, 

zasazení výňatku do kontextu díla 

II. Část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy 

promluv, veršová výstavba  

III. Část: jazykové prostředky, tropy a figury 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze uměleckého textu je 12. Za kritérium analýza 

uměleckého textu musí získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za ústní 

zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

 

 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

 

I. Autor, kontext jeho tvorby, zařazení do doby, další tvorba 

II. Literárněhistorický a obecně kulturní kontext, další autoři a jejich díla 

Za toto kritérium hodnocen dosažením maximálně 8 bodů. 

 

Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně 

než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

 

3. Analýza neuměleckého textu 

 

I. Porozumění textu, charakteristika komunikační situace, funkční styl, jazykové 

prostředky, jazykové a slohové prostředky 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze neuměleckého textu jsou 4 body. 

 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

 

Jazyková kultura projevu je hodnocena maximálně 4 body. 

 

První dvě kritéria jsou rozčleněna na dílčí kritéria. Každé dílčí kritérium je hodnoceno na 

bodové škále 0–1–2–3–4. 

 

Časový limit daný jednotlivým částem ústní zkoušky je následující: analýza uměleckého textu 

8 minut, literárněhistorický kontext 3-4 minuty, analýza neuměleckého textu 3-4 minuty. 

 

Maximální dosažitelný počet bodů je celkově v ústní zkoušce 28 bodů. 

Minimální dosažená hranice úspěšnosti v ústní zkoušce je 13 bodů. Při počtu bodů 12 žák 

neuspěl.  
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Počet získaných  procent Počet získaných bodů Klasifikační stupnice 

100-88 28 - 25 1- výborný 

87-74 24 - 21 2- chvalitebný 

73-59 20 - 17 3- dobrý 

58-44 16 - 13 4- dostatečný 

43-0 12 a méně 5- nedostatečný 

 

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4 uvedeným 

v tabulce.  

Žáci s SPU budou hodnoceni dle doporučení ŠPZ. 

V Prostějově 25. 2. 2021 


