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Kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury

zkouškv profilové části z českého iazvka a literaturv se skládá z:

o ústnízkoušky před zkušební maturitní komisí
. plsemne prace

1. *rí=ry
Zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek
konkrétního literárního díla a úryvek neuměleckého textu. Bezprostředně před zahájením přípravy k
ústnízkoušce si žák vylosuje jedno téma z přiloženého Seznamu literatury, přičemž nelze v jednom dni
losovat dvakrát stejné téma. Žák odevzdá seznam literárních děl ředitelce školy nejpozději do

31. 3. 2022. Neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl do 31. 3. 2022, losuje si u zkoušky z
pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.

Příprava ke zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, z toho:

. analýza uměleckého textu max.:10 min.

. analýza neuměleckého textu max. 5 min.

Hodnocení ústní zkoušky (viz příloha č.7 - Hodnotícítabulka ústní zkoušky):

Max. počet bodů 28

o umělecký text (rozbor úryvku, téma, motiv, postavy, jazykové prostředky)
o literárněhistorickýkontext

max. 12 bodů

max.4 body
o neumělecký text (souvislost mezi výňatky, funkční styl, slohový útvar a postup) max, 8 bodů
. výpověd'v souladu s jazykovými normamia se zásadamijazykové kultury max,4 body

2. Písemná zkouška
o žáci napíší souvislý text, jehož minimální rozsah je 250 slov
o žáci sivyberou jedno ze 4 témat, které stanovila ředitelka školy
o písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání
o součástívýchozího textu k zadání může být obrázek, graf

o žáci majímožnost používat pravidla českého pravopisu

zadání písemné práce

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky závěrečných ročníků MZ (denního i dálkového
studia). Pro písemnou práci stanovíředitelka školy 4 zadání, která se žákům zpřístupníbezprostředně
před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.

zadání písemné práce obsahuie:
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- název zadání
- zPŮsob zPracování zadání = slohový Útvar (vypravování, popis (charakteristika, líčení, prostý

PoPis, odborný PoPis, Popis pracovního postupu), reportáž, úvaha, zpráva,různé druhy dopisu
(např. motivační dopis)

- PoPříPadě výchozí text k zadání (součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf)

Jako iedno slovo se počítaií:

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

. spojky;

. zájmena;

' citoslovce (ach ouvej = 2 slova);
. zkratky a zkratková slova (JAMU = ]_ slovo; Čedok = 1 slovo);
' víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = j. slovo; Žd'ár nadSázavou = ]_ slovo);
' ČÍslovkY (5 lidÍ= 2 slova; pět lidí = 2 slova; 720 korun = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2

slova);
r rozePsané datum (10. října 201,3 = 1_ slovo; V Praze 25. května 2oI3 = 3 slova);
' adresY, resP. jejich části (pepa@seznam.cz = 1 slovo, Máchova 20 = ! slovo, 170 O0 praha 7 _. Holešovice=lslovo);
. složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova)

Hodnocení písemné práce (viz příloha č. 2 - Hodnotícítabulka písemné próce):
Max. počet bodů 30

o Vr/tvoření textu dle zadaných kritérií
o Funkční použití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu
o kompoziční výstavba textu

žáků,

' ŽákovY sPeciá|ní vzdělávací potřeby jsou pak zohledněny u písemné práce i ústní zkoušky
v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Hranice úspěšnosti: 44 %

Pro zkouŠku z Českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní
zkoušky 60% z celkového hodnocení.

max. ]-0 bodů

max, ].0 bodů

max. 10 bodů

Hodnocení zkoušek pro žákv s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkouškv

o Kritéria hodnocenívýsledkŮ zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních

3.

Ce!ková známka:

10O% výborný

87 % chvalitebný
73 o/o dobný

58% dostatečný
43% nedostatečný

Ve Zlíně dne 15. L0.2027

tředniškoja Baltar

Mgr. Jana Hofmanová
ředitelka školy
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příloha č. 1 - Hodnotící tabulka ústní zkoušky:

vnitřní podmínkv hodnocení:

. za L. a 2, kritérium (analýza uměleckého textu a literárněhistorický kontext literárního díla)

musí žák získat alespoň 4 body, pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově

hodnocen 0 body

. za 1. kritérium (analýza uměleckého textu = část l. - lll.) musížák získat alespoň 3 body, pokud

získá méně než 3 body, je za ústnízkoušku celkově hodnocen 0 body

Maximální počet získaných bodů je 28, hranice úspěšnostije 13 bodů.

l. část: téma, kompozice, literární druh a žánr1, Analýza uměleckého textu

ll. část: vypravěč/ lyrický subjekt, postava,

promluvy, verš

2. Literá rněhistorický kontext

3. Analýza neuměleckého textu l. část: porozumění textu, kom u nikační situace

ll, část: funkčně stylové charakteristiky textu,

jazykové prostředky

4. Výpověd'v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura

kritérium Dílčí část Body

o-4

0-4

lll, část: jazykové prostředky 0-4

o-4

0-4

0-4

0-4
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kritérium Dílčí část Body

1. Vytvoření textu podle

zadaných kritérií

]_A: téma, obsah 0-5

].B: komunikační situace, slohový útvar 0-5

2. Funkční užití jazykových

prostředků
24: pravopis, tvarosloví a slovotvorba 0-5

2B: lexikum:

o adekvátnost jazykových prostředků vzhledem

ke komunikační situaci / slohovému útvaru

o použití pojmenovánív odpovídajícím významu
o šíře a pestrost slovní zásoby

0-5

3, Syntaktická a kompoziční

výstavba textu

34: větná syntax, textová koheze:

o výstavba větných celků

o odkazování v textu
o prostředky textové návaznosti

0_5

3B: nadvětná syntax, koherence textu:

. kompozice textu
o strukturovanost a členění textu
o soudržnost textu
o způsob vedení argumentace

0-5

Příloha č. 2 - Hodnotícítabulka písemné práce:

Maximální počet získaných bodů je 30, hranice úspěšnostije 12 bodů.

vnitřní podmínkv hodnocení:

. V případě, kdy je písemná práce v dílčím kr:itériu 1A nebo v dí|čím kritériu 18 (Vytvořénítextu
podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů ,,0", podle dalších kritérií se již nehodnotía
výsledný počet bodŮ za písemnou prácije roven ,,0". Závazně se hodnotí 0 body, pokud text
splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:

o písemná práce nesplňuje požadavky na] dílčí kritérium ].A: text se prokazatelně
nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;

o písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium ].B: text prokazatelně

nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační
situace;

o písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený mjnimální rozsah: text nesplňuje
poŽadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (nrinus 50
slov),

Předmětem hodnoceníje pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje
se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.
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