
 
CELKOVÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO 
JAZYKA A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22  
 
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí konaných různou formou: 
ústně a písemně.  
Celková známka z předmětu je váženým aritmetickým průměrem známek z obou částí v poměru ústní 
zkouška 60 % a písemná zkouška 40 %.  
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm jedna až čtyři 
uvedeným v tabulce. V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část 
zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 
 
 
   
                                                         

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury 
 
Témata PP z ČJL stanovuje ředitel školy. Studenti mají možnost výběru ze 4 zadání. Minimální rozsah 
písemné práce je 500 slov, délka tvorby písemné práce je stanovena na 240 minut včetně zadání.   
Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura (ČJL) je 
hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti 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 lexikum  
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  
3A větná syntax, textová koheze  
3B nadvětná syntax, koherence textu  
 
Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální dosažitelný 
počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30.  
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:  
písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje  
k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;  
písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně nevykazuje  
charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace;   
písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovaný  
rozsah slov (tj. 500 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.  
 
 
  
 



HODNOCENÍ PP z ČJ a literatury  PROCENTUÁLNÍM VYJÁDŘENÍM ÚSPĚŠNOSTI   
  
Stupeň 
prospěchu   

Výborný  
1               

Chvalitebný  2   Dobrý  3   Dostatečný  4   Nedostatečný 5   
    

Procentuální 
úspěšnost     

 88 - 100    73 - 87    59-72    40 - 58    39 a méně  

  

Zkušební předmět    

Hranice úspěšnosti zkoušek společné části maturitní zkoušky     

Hranice 
úspěšnosti 
zkoušky     

Převod procentních bodů na známku    
(horní hranice intervalu v procentních bodech)    
 1                          2                           3                          4      

ČJ a literatura PP v 
bodech   

12  26 - 30   22 – 25    17 - 21   12 - 16  
    

   
Písemná práce s počtem 11 bodů a méně je hodnocena jako nedostatečná.  
  
Podrobnější kritéria viz přiložená tabulka, strana 1-2.  
 
 
 
  
  

2. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury  
 
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je základem maturitní seznam literárních děl. Maturitní 
seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.  
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 
úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti 
a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.   
Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii (viz Maturitní seznam literárních děl) žák 
připraví vlastní seznam 25 děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 
dubna pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.  
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava 
k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do určeného data vlastní seznam 
literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl 
pro daný obor vzdělání.   
  
Zkouška se koná pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, a to i v případě 
opravné a náhradní zkoušky.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



HODNOCENÍ ÚZ z ČJ a literatury  PROCENTUÁLNÍM VYJÁDŘENÍM ÚSPĚŠNOSTI  
 
Stupeň 
prospěchu  

Výborný  1             Chvalitebný  2  Dobrý  3  Dostatečný  4  Nedostatečný 5  
   

Procentuální 
úspěšnost    

 88- 100   74 -  87   59 - 73   44 - 58  43 a méně 

Zkušební předmět   

Hranice úspěšnosti zkoušek společné části maturitní zkoušky    

Hranice 
úspěšnosti 
zkoušky    

Převod procentních bodů na známku   
(horní hranice intervalu v procentních bodech)   
4                            3                           2                             1     

ČJ a literatura ÚZ v 
bodech  

10  10 – 11  12 – 14  15 – 17  18 – 20  
   

  
Kritéria hodnocení ÚZ ČJ a literatury  
Žák je v rámci ÚZ hodnocen celkem v 5 oblastech. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno 
na bodové škále 0–1–2–3–4. Maximální dosažitelný počet bodů za celou ÚZ je tedy 20. Čas, který je 
věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení 
ústní zkoušky. Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.  
Za oblasti 1.- 3. musí dohromady žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ústní 
zkoušku celkově hodnocen 0 body.   
Pokud žák získá 0 bodů za Literárněhistorický kontext, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.   
Hodnocení 5. oblasti Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se 
vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky.  
 
 
 Hodnocené oblasti:  
1. Literární rozbor I. (téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr)  
2. Literární rozbor II. (vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 
výstavba, jazykové prostředky)   
3. Literárněhistorický kontext  
4. Jazykový, slohově-komunikační rozbor  
5. Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury  
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