
Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023 

Písemná zkouška z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové 

práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. Žák si vybírá z 6 zadání, která jsou žákům zpřístupněna 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. 

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 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. 

Dílčí zkoušku, konanou formou písemné práce, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne 8 bodů 

 (minimální počet), maximální počet bodů je 18.  

Kritéria hodnocení: 

1. Téma, obsah 

2. Komunikační situace, slohový útvar 

3.  Pravopis, tvarosloví 

      4.  Pestrost slovní zásoby, její adekvátnost vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru 

5.  Větná syntax, textová koheze (stavba vět, textová návaznost) 

      6.  Nadvětná syntax, koherence textu (členění a soudržnost textu, argumentace) 

Pokud bude žák v kritériu 1 nebo 2 hodnocen 0 body, bude celá práce hodnocena počtem bodů 0. 

(nesplnil slohový útvar/nesplnil téma). 

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace 

uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných v průběhu 

vzdělávání. Žák pracuje s pracovním listem, který si vylosuje ze svého seznamu četby. 

Pracovní list obsahuje: 

a) výňatek z uměleckého textu 

b) výňatek z neuměleckého textu 

c) strukturu zkoušky 

  



Struktura ústní zkoušky je tvořena třemi částmi: 

1. analýza uměleckého textu 

2. literárněhistorický kontext literárního díla 

3. analýza neuměleckého textu 

 

Kritéria hodnocení 

1. analýza uměleckého textu – 12 bodů 

2. literárněhistorický kontext literárního díla – 4 body 

3. analýza neuměleckého textu – 8 bodů 

4. jazyková kultura – 3 body 

Celkem za ústní zkoušku – 27 bodů 

 

Hranice úspěšnosti 12 bodů (minimální počet), maximální počet bodů je 27. 

Pro úspěšné složení ústní maturitní zkoušky z ČJ je nutné získat minimálně 4 body v části 

rozboru uměleckého textu. Pokud není tato podmínka splněna, je žák hodnocen za celou 

zkoušku známku nedostatečně. 

 

Celkové hodnocení 

Celkem může žák získat 45 bodů: 18 z písemné práce + 27 bodů z ústní zkoušky. Spodní hranice 

je 20 bodů (8+12) a odpovídá 44% z celku. 

Celkový počet bodů Výsledné hodnocení 
známkou 

45 – 41 bodů 1 

40 – 35 bodů 2 

34 – 27 bodů 3 

26 – 20 bodů 4 

19 – 0 bodů 5 

 


