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Kritéria pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky z 

českého jazyka a literatury 

Didaktický test není součástí hodnocení profilové části, je zadáván a vyhodnocen Cermatem a 

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

Výsledná známka profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je složena ze 

dvou částí – písemná práce 40 % a ústní zkouška 60 %, body získané v obou částech se sčítají 

(ovšem v každé jednotlivé části musí být dosaženo požadovaného minima bodů), jsou 

převedeny na procenta a známku (100  - 87 % výborný; 86 – 73 % chvalitebný; 72 – 58 % dobrý; 

57 – 44 % dostatečný; 43 – 0 % nedostatečný). 

Kritéria a způsob hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury 

Zadání písemné práce: zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování 
zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, 
graf. Žák může do své písemné práce funkčně začlenit výchozí text. Pouhé opsání výchozího 
textu se však nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, nejedná se totiž o autorský 
text žáka, který bychom mohli hodnotit. Totéž platí, pokud žák doslovně převezme téma 
zadání jako nadpis (nepočítá se do rozsahu). 
 
Rozsah PP: minimální rozsah je 250 slov, maximální rozsah omezen není 
Čas (délka konání) písemné práce: 110 minut (včetně času na výběr zadání) 
Způsob záznamu: žák dostane záznamový arch, do kterého bude práci psát  
Způsob a kritéria hodnocení: práce se boduje v 6 kritériích (v každé lze získat maximálně 5 
bodů), celkově žák může získat 30 bodů. 
Hranice úspěšnosti: žák musí získat 12 a více bodů, aby u písemné práce prospěl 
 

6 kritérií hodnocení: 
1A – naplnění tématu a úroveň jeho zpracování, funkčnost zpracování tématu 
1B – splnění zadaného útvaru a komunikační situace 
2A – pravopis a tvarosloví 
2B – slovní zásoba (oblast lexika) 
3A – syntax 
3B – kompozice a výběr tematických složek; soudržnost textu, jeho členění, argumentace 

 
   Hodnocení PP:  

26 – 30 bodů - výborný  
21 – 25 bodů - chvalitebný 
16 – 20 bodů - dobrý 
12 – 15 bodů - dostatečný 
0-11 bodů – nedostatečný 
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Postup při hodnocení opsané písemné práce  
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 
zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem 
hodnocení. V takovém případě písemná práce nesplňuje stanovený minimální rozsah, a je tedy 
celkově hodnocena 0 body a žák neprospěl. 
 
Výchozí text k zadání písemné práce (je-li součástí zadání)  
V zadání je uvedeno, zda a jakým způsobem má být výchozí text ve vlastní práci použit. 
Některé typy výchozích textů slouží jako inspirační zdroj, jiné přinášejí základní informace pro 
zpracování písemné práce nebo pokyny k napsání práce. 
 
Některé funkce výchozího textu: 
Inspirativní funkce  
Výchozí text má v rámci zadání různé funkce - může být inspirací, navozovat atmosféru k psaní, 
tak tomu bývá především u útvarů uměleckého stylu. Např. v případě líčení nebo vypravování. 
 
Specifikovaná - pokyny k napsání práce  
V zadání může být také přímo uvedeno, jak s výchozím textem zacházet - např. u vypravování 
může výchozí text tvořit začátek nebo konec vypravování (ve zpracování je pak přesně 
uvedeno: vypravování, které je zakončeno výchozím textem nebo vypravování, které má na 
výchozí text navazovat). 
 
Informativní funkce  
Může také poskytovat informace, které je třeba využít při tvorbě textu: např. uvedení 
informace k napsání motivačního dopisu / žádosti nebo uvedení základních informací pro 
vysvětlení nějakého problému, z nichž má žák při tvorbě vyjít. 
 
Počítání slov: 
Jako jedno slovo se počítají: 

 předložky jednoslovné (s = 1 slovo; za účelem = 2 slova) 

 spojky, zájmena 

 citoslovce (ach ouvej = 2 slova) 

 zkratky a zkratková slova (ZUŠ = 1 slovo; Čedok = 1 slovo) 

 víceslovná vlastní jména a názvy (Petra Nováková = 1 slovo; Kutná Hora = 1 slovo) 

 číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 slova) 

 rozepsané datum (29. října 2020 = 1 slovo; V Olomouc 25. října 2020 = 3 slova) 

 adresy (anka@seznam.cz = 1 slovo, Werichova 20 = 1 slovo, 779 00 Olomouc = 1 
slovo) 

 složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova) 
 
 
Další informace:  

 zadání jsou stejná pro všechny žáky školy; 

 slohovou práci píší všichni žáci ve stejný den i čas; 

 žák má možnost využít Pravidla českého pravopisu; 

 slohová práce bude ohodnocena body za jednotlivé oblasti, body budou převedeny 

na známku; 

 písemná práce bude považována za nedostatečnou, když  

a) žák nesplní minimální počet slov, 

b) žák se zásadně odkloní od zadaného tématu. 
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Kritéria k hodnocení ústní části maturitní zkoušky   

 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; 

 hodnocení ústní zkoušky je 60 % z celkového počtu bodů za profilovou část z českého 

jazyka a literatury; 

 na přípravu k ústní zkoušce má žák 20 minut; 

 ústní zkouška trvá 15 minut; 

 jednotlivá kritéria jsou stanovena pro aktuální školní rok a jsou schvalována maturitní 

komisí. 

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 a jejich funkce ve výňatku; tropy a figury a 

jejich funkce ve výňatku 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze uměleckého textu je 12.  

 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

 

I. Autor, kontext jeho tvorby, zařazení do období, ke generaci/směru, další tvorba 

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

stěžejní díla 

Za toto kritérium hodnocen dosažením maximálně 8 bodů. 
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3. Analýza neuměleckého textu 

 

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

postup/útvar, kompoziční výstavba, 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.  

 

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.  

 

 

 

Schválila ředitelka školy Ing. Eva Lošťáková   

 

Vypracovala vedoucí sekce humanitních předmětů PhDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D.  


