
Kritéria pro hodnocení ústní a písemné maturitní zkoušky 

Organizace písemné zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura 

• Maturitní zkouška z předmětu Český jazyk a literatura je vykonávána formou písemné práce a 

ústní zkoušky.  

• Jestliže žák po zahájení zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané 

zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. 

• 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 nastolené v zadání písemné práce. 

• Na vypracování práce je vymezeno 120 minut. V případě žáků s uzpůsobenými potřebami je 

čas upraven podle doporučení pedagogicko – psychologické poradny. 

• Žák si vybírá ze 4 tematicky různorodých zadání. Na volné listy si může zaznamenávat osnovu, 

koncept i poznámky, nebudou však předmětem hodnocení. 

• Minimální počet slov v písemné práci je 250, horní hranice není stanovena. V případě, že žák 

nedodrží rozsah práce, slohový útvar nebo téma, bude slohová práce hodnocena známkou 

nedostatečně. 

• V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40% a 

hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušeného předmětu.  

• Žáci mohou používat Pravidla českého pravopisu. Pokud nemají specifické vzdělávací 

potřeby, nebude jim umožněno psát písemnou práci na počítači.  

• Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

 

Hodnocení písemné zkoušky z českého jazyka 

• Text písemné práce se hodnotí v těchto oblastech:  

o splnění slohového útvaru 

o dodržení tématu slohové práce 

o pravopis 

o funkční užití jazykových prostředků 

o syntaktická a kompoziční výstavba textu 

o myšlenková originalita a argumentační správnost 

o celková koheze a koherence textu.  

• Hodnocení písemné práce se provádí podle klasifikační stupnice 1 (výborně) – 5 

(nedostatečně). 

• Žáci s PUP: hodnocení proběhne stejně jako u intaktních žáků a hodnotitelem budou 

respektovány informace a doporučení z PPP. 

• Žák může z písemné práce získat maximálně 30 bodů. Klasifikační stupnice je pak rozdělena 

takto:   30 – 27 = 1 

26 – 23 = 2 

22 – 19 = 3 

18 – 15 = 4 

14 – 0 = 5 

 

 



 

 

 

 

 



Organizace ústní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura 

• 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 k ústní části MZ uvedeného na webu školy. 

• Zkouška trvá 15 minut, předchází jí 15 minutová příprava.   

• Seznam sestavený na základě zadaných kritérií odevzdá žák vyučujícímu do 31. března. 

Seznam bude opatřen datem odevzdání a vlastnoručním podpisem žáka. Pokud žák seznam 

neodevzdá v termínu, losuje si ze všech knih v maturitním seznamu četby. 

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

literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu. Hodnocen je také žákův 

jazykový projev v souladu s normami spisovného jazyka.  

• Pracovní list odpovídá vylosovanému titulu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list 

ke stejnému literárnímu dílu – dílo, které již bylo vylosováno, je pro daný maturitní den 

vyřazeno. 

• V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení ústní zkoušky 60 % a 

hodnocení písemné práce 40 % celkového hodnocení zkoušeného předmětu. 

Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury 

• Klasifikaci žáka navrhuje zkušební komisi zkoušející s přísedícím.  

• V hodnocení ústní zkoušky se zohledňují následující parametry: analýza uměleckého textu, 

literárněhistorický kontext, analýza neuměleckého textu. 

• Žáci s PUP: hodnocení proběhne stejně jako u intaktních žáků a hodnotitelem budou 

respektovány informace a doporučení z PPP. 

 

 

 

                                                                                                                            Ing. Bc. Petra Šnajberková 

                                                                                                                            ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


