
 
 KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA 

A LITERATURY pro školní rok 2022/2023 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého, myšlenkově uceleného, 

strukturovaného textu, ve kterém žák prokáže, že se umí vyjadřovat v souladu  

s jazykovými normami, funkčně nakládat s jazykovými prostředky a dokáže se orientovat v komunikační 

situaci určené v zadání písemné práce.  

 

Písemná práce (PP) proběhne v termínu stanoveném ředitelem školy. 

 

Časový limit je 120 minut (včetně času na výběr tématu). V případě žáků s uzpůsobenými potřebami (PUP) 

jsou podmínky upraveny podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

 

Žák si vybírá ze 4 zadání. Může si zaznamenávat osnovu, koncept i poznámky, toto vše ale nebude předmětem 

hodnocení. Výběr zadání PP navrhují členové předmětové komise humanitních předmětů a výsledná témata 

stanoví ředitel školy. Při výběru zadání se přihlíží k funkčním stylům a slohovým postupům, které vycházejí  

z ŠVP. Zadání písemné práce tvoří: název práce, případně výchozí text, způsob zpracování (tj. slohový útvar 

nebo komunikační situace).  

 

Zadávanými slohovými útvary jsou:  1. Vypravování 

     2. Popis 

     3. Charakteristika 

     4. Úvaha 

     5. Publicistický text s prvky reportáže 

     6. Úřední dopis 

 

Minimální rozsah PP je 250 slov (horní hranice není stanovena). Práce kratší než 200 slov je hodnocena 0 

body. Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. 

 

Slohová práce je hodnocena podle tří základních kritérií (resp. 6 dílčích kritérií): 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

1A téma, obsah 

1B komunikační situace, slohový útvar 

 

2. Funkční užití jazykových prostředků 

2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

2B slovní zásoba 

 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

3A větná syntax, textová návaznost 

3B kompozice textu, členění textu, soudržnost textu, způsob argumentace 

 

Každé kritérium je hodnoceno od 0 do 5 bodů. 

Hodnocení PP z ČJL tvoří 40 % celkového hodnocení z předmětu CJL v profilové části MZ. 

 

Bodová škála k hodnocení PP z CJL – viz příloha 1. 

 

Vnitřní kritéria hodnocení slohové práce: 

V případě, kdy je slohová práce v dílčích kritériích 1A, nebo 1B hodnocena 0 body, podle 

dalších kritérií se už nehodnotí a výsledný počet bodů za slohovou práci je roven 0. Práce rovněž získá 0 bodů, 

obsahuje-li méně než 200 slov. 



 

Maximální počet bodů z PP je 30, hranice úspěšnosti je 12 bodů. 

 

Bodové hodnocení je dáno tabulkou: 

 

Bodové hodnocení Procenta 

30  100,00 

29 96,66 

28  93,33 

27  90,00 

26 86,66 

25 83,33 

24  80,00 

23  76,66 

22  73,33 

21 70,00 

20  66,66 

19  63,33 

18  60,00 

17 56,66 

16  53,33 

15  50,00 

14  46,66 

13 43,33 

12 40,00 

 

 

Žáci mohou používat Pravidla českého pravopisu.  

 

 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

 

Při ústní zkoušce žák prokazuje své komunikační dovednosti, dále schopnost analýzy a interpretace 

uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia.  

 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si losuje jednu z 

20 otázek, které odpovídají 20 knihám v Seznamu literárních děl. Tituly si žák vybírá ze Školního seznamu 

literárních děl. Seznam sestavený na základě zadaných kritérií MŠMT odevzdá žák do 31. března daného 

školního roku.  

 

Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava 15 minut. V případě žáků s uzpůsobenými potřebami (PUP) je čas 

upraven podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

 

Struktura zkoušky se skládá z analýzy a interpretace uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického 

kontextu a analýzy neuměleckého textu.  

Dílo, které již bylo vylosováno, je pro daný maturitní den vyřazeno.  

Hodnocení ÚZ z ČJL tvoří 60 % celkového hodnocení z předmětu ČJL. 

 

Bodová škála k hodnocení PP z CJL – viz příloha 2. 

 

Maximální počet bodů z ÚZ je 28, hranice úspěšnosti je 13 bodů. 

 

 

Bodové hodnocení je dáno tabulkou: 



 

Bodové hodnocení Procenta 

28 100,00 

27 96,42 

26 92,85 

25 89,28 

24 85,71 

23 82,14 

22 78,57 

21 75,00 

20 71,42 

19 67,85 

18 64,28 

17 60,71 

16 57,14 

15 53,57 

14 50,00 

13 46,42 

 

Celkové hodnocení profilové části z předmětu CJL je dáno tabulkou: 

Procenta Celkové hodnocení 

100 – 87,01 1 

87 – 73,01 2 

73 – 58,01 3 

58 - 43 4 

42,99 - 0 5 

 

 

Bodové 

hodnocení je 

dáno tabulkou: 

Bodové 

hodnocení  

Známka  

28 – 25  1  

24 – 21  2  

20 – 17  3  

16 - 13  4  

12 - 0  5  

 

 

 

 

 


