
  

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 

 

 

Zkoušky profilové části z českého jazyka a literatury se skládá z: 

• ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí 

• písemné práce  

 

1. Ústní zkouška 

• žák odevzdá seznam 20 literárních děl dle požadovaných kritérií ze školního seznamu literatury 

• termín odevzdání: do 31. 3. 2023, do 30. 6. 2023 

• seznam literárních děl je zároveň seznamem maturitního zadání 

• neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl v určeném termínu, losuje si u zkoušky z pracovních 

listů z celého školního seznamu literatury 

• zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu  

• v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma 

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.1 - Hodnotící tabulka ústní zkoušky): 

Max. počet bodů 28 

• umělecký text (rozbor úryvku, téma, motiv, postavy, jazykové prostředky) max. 12 bodů 

• literárně historický kontext       max. 4 body 

• neumělecký text (souvislost mezi výňatky, funkční styl, slohový útvar a postup) max. 8 bodů 

• výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury max. 4 body 

 

2. Písemná zkouška  

• žáci napíší souvislý text, jehož minimální rozsah je 250 slov 

• žáci si vyberou jedno ze 4 témat, které stanovil ředitel školy 

• písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání 

• součástí výchozího textu k zadání může být obrázek, graf 

• žáci mají možnost 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 stanoví ředitel školy 4 zadání, která se žákům 
zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  
 
Zadání písemné práce obsahuje: 

- 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 jedno slovo se počítají: 
▪ předložky jednoslovné (s = 1 slovo; za účelem = 2 slova); 

▪ spojky; 

▪ zájmena; 

▪ citoslovce (ach ouvej = 2 slova); 

▪ zkratky a zkratková slova (JAMU = 1 slovo; Čedok = 1 slovo); 

▪ víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = 1 slovo; Žďár nad Sázavou = 1 slovo); 

▪ číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; 720 korun = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 

slova); 

▪ rozepsané datum (10. října 2013 = 1 slovo; V Praze 25. května 2013 = 3 slova); 

▪ adresy, resp. jejich části (pepa@seznam.cz = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo,                          

170 00 Praha 7 – Holešovice = 1 slovo); 

▪ složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova) 

Hodnocení písemné práce (viz příloha č. 2 - Hodnotící tabulka písemné práce): 

Max. počet bodů 30 

• Vytvoření textu dle zadaných kritérií      max. 10 bodů 

• Funkční použití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu  max. 10 bodů 

• Kompoziční výstavba textu       max. 10 bodů 

Hodnocení zkoušek pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky  

• Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení 

intaktních žáků. 

• Žákovy speciální vzdělávací potřeby jsou pak zohledněny u písemné práce i ústní 

zkoušky v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. 

 

 

 

 



  

3. Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Hranice úspěšnosti: 44 % 

Pro zkoušku z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení 

ústní zkoušky 60 % z celkového hodnocení. 

Celková známka: 

100 % výborný 

87 % chvalitebný 

73 % dobrý 

58 % dostatečný 

43 %  nedostatečný 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 20. 9. 2022     Mgr. Přemysl Kozmík 

              ředitel školy 

 

 

 

  



  

 

Příloha č. 1 - Hodnotící tabulka ústní zkoušky: 

Kritérium Dílčí část Body 

1. Analýza uměleckého textu I. část: téma, časoprostor, zasazení výňatku 

do kontextu díla, kompozice, literární druh a 

žánr 

0-4 

II. část: vypravěč/ lyrický subjekt, postava, 

typy promluvy, veršové schéma 

0-4 

III. část: jazykové prostředky 0-4 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla, autorovy tvorby 0-4 

3. Analýza neuměleckého textu I. část: porozumění textu, souvislost mezi 

výňatky, hlavní myšlenka textu, komunikační 

situace 

0-4 

 II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, 

jazykové prostředky 

0-4 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 0-4 

 

Vnitřní podmínky hodnocení: 

• za 1. 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 I. – III.) musí žák získat alespoň 3 body, pokud 

získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2 – Hodnotící tabulka písemné práce: 

Kritérium Dílčí část Body 

1. Vytvoření textu podle 

zadaných kritérií 

1A: téma, obsah 0-5 

1B: komunikační situace, slohový útvar 0-5 

2. Funkční užití 

jazykových prostředků 

2A: pravopis, tvarosloví a slovotvorba 0-5 

2B: lexikum: 

• adekvátnost jazykových prostředků vzhledem 

ke komunikační situaci / slohovému útvaru 

• použití pojmenování v odpovídajícím významu 

• šíře a pestrost slovní zásoby 

0-5 

3. Syntaktická a 

kompoziční výstavba 

textu 

3A: větná syntax, textová koheze: 

• výstavba větných celků 

• odkazování v textu 

• prostředky textové návaznosti 

0-5 

3B: nadvětná syntax, koherence textu: 

• kompozice textu 

• strukturovanost a členění textu 

• soudržnost textu 

• způsob vedení argumentace 

0-5 

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

Vnitřní podmínky hodnocení: 

• V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření textu 

podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a 

výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“. Závazně se hodnotí 0 body, pokud text 

splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 

o písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně 

nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma; 

o písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně 

nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační 

situace; 

o písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje 

požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 

slov). 

Předmětem hodnocení je 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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