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MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE ŠKOLNÍM ROCE 

2021/2022 

A) DIDAKTICKÝ TEST 

(Jedná se o tzv. společnou část). 

Tuto část včetně kritérií připravuje Cermat (viz www.cermat.cz). 

 

B) PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 

Je vytvoření souvislého textu, který odpovídá zadání a útvaru, je napsaný pravopisně 

správně a je kompozičně vyvážený. Jeho minimální rozsah je 250 slov; písemná práce 

trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost 

použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví  4 zadání, 

která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 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 si vybírá jedno 

zadání. 

 

Kritéria hodnocení 

Písemná práce z českého jazyka a literatury je hodnocená ve 3 níže uvedených 

kritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem udělených bodů za jednotlivá 

kritéria.  

 

Kritéria hodnocení písemné práce: 

 1. Zpracování zadání   1. A Text odpovídá zadanému tématu  

1. B Text odpovídá zadané komunikační situaci a 

zároveň zadanému slohovému útvaru 

 2. Pravopis a slovní zásoba  2. A Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb 

2. B Slovní zásoba a její využití  

3. Výstavba větných celků a kompozice 3. A Výstavba větných celků a syntaktické      

prostředky, čtenářský komfort adresáta  

3. B Kompozice, členění textu, argumentace  

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále v rozmezí 0-5 bodů. Maximální 

dosažitelný počet bodů je 30. Pokud je písemná práce v dílčím kritériu 1. A nebo 1. B 

hodnocena počtem bodů 0, dále se písemná práce nehodnotí a výsledný počet bodů 

za písemnou práci je 0 bodů.  Pokud žák nedodržel zadaný minimální rozsah slov (250), 

práce se dále nehodnotí a výsledný počet bodů je 0. Předmětem hodnocení je pouze 
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autorský text žáka. Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 12 bodů, maximální 

počet dosažených bodů z písemné práce je 30. 

Body budou následně přepočítány na známku. 

Přepočet bodů na známku: 

26-30 bodů   výborný 

22-25 bodů   chvalitebný 

17-21 bodů  dobrý 

12-16 bodů   dostatečný 

0-11 bodů  nedostatečný 

 

C) ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Pro ústní zkoušku stanovil ředitel školy školní maturitní seznam 109 literárních děl. 

Dále stanovil tato kritéria pro výběr literárních děl:  

Seznam musí obsahovat – minimálně 2 literární díla ze světové a české literatury do 

konce 18. století, minimálně 3 literární díla ze světové a české literatury do konce 

19. století, minimálně 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století a minimálně 

5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století. Minimálně dvěma literárními díly 

musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam žáka může 

obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora.  

Ze školního maturitního seznamu literárních děl žák připraví na základě těchto kritérií 

vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá tento seznam prostřednictvím učitele 

českého jazyka a literatury řediteli školy nejpozději do 31. března 2022 pro jarní 

zkušební období a nejpozději do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období. Pokud 

žák seznam v daném termínu neodevzdá, nebo odevzdá neplatný seznam 

(neodpovídající kritériím), losuje u maturitní zkoušky z pracovních listů ke všem dílům 

obsaženým ve školním maturitním seznamu literárních děl. 

 

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru na základě pracovního listu. Ten 

obsahuje umělecký výňatek (z konkrétního literárního díla) a neumělecký výňatek, 

který ověřuje znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního 

listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá  15 minut. V jednom 

dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list. 

 

 

 

Kritéria hodnocení 



 

Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena ve 4 níže 

uvedených 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 

II. část: vypravěč /lyrický subjekt, postavy, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 

výstavba  

III. část: jazykové prostředky 

Každé kritérium je hodnoceno 0-4 body, maximální dosažitelný počet bodů v analýze 

uměleckého textu je tedy 12. 

 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

 Toto kritérium je hodnoceno 0-6 bodů. 

 

3. Analýza neuměleckého textu  

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace 

Toto kritérium je hodnoceno 0-3 body. 

II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  

Toto kritérium je hodnoceno 0-4 body. 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze neuměleckého textu je tedy 7 bodů. 

 

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

Toto kritérium je hodnoceno 0-3 body. 

 

Maximální celkový dosažitelný počet bodů v ústní zkoušce 28 bodů. Minimální 

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

 

Dále byla stanovena tzv. vnitřní kritéria: Při obdržení méně než 3 bodů v analýze 

uměleckého textu (kritérium 1.) je žák hodnocen 0 body. Žák je hodnocen 0 body také 

v případě, obdrží-li méně než 5 bodů v analýze uměleckého textu a v literárně 

historickém kontextu díla (tedy kritérium 1. + 2.). 

Body budou následně přepočítány na známku. 

 

Přepočet bodů na známku: 

25 – 28 bodů   výborný 

21 – 24 bodů   chvalitebný 

17 – 20 bodů  dobrý 

13 – 16 bodů   dostatečný 

0 – 12 bodů   nedostatečný 

 



 

D) CELKOVÉ HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť, a to známkou. 

Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je: 40% písemná část 

maturitní zkoušky a 60% ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku vykoná úspěšně, 

pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 

  

 


