
KRITÉRIA HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO 

JAZYKA A LITERATURY 

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

• Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vlastnoručně napsaný souvislý text, jehož 
minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu 
zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

• Pro písemnou práci ředitel/ka školy stanoví nejméně 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 a popřípadě výchozí text k zadání.

• V případě, kdy je písemná práce v prvním z kritérií (vytvoření textu podle zadaných kritérií) 
hodnocena počtem bodů „O", podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za 
písemnou práci je roven „O". Závazně se hodnotí O body, pokud text splňuje alespoň jednu
z těchto charakteristik:

o obsah, téma: text nepojednává o zadaném tématu, vyjadřuje se k jinému tématu a nijak 
se nesnaží reflektovat téma uvedené v zadání písemné práce (není tedy splněno dílčí 
kritérium lA;

o útvar: text prokazatelně nevykazuje charakteristiky daného útvaru, resp. komunikační 
situace, která je předmětem zadání (není tedy splněno dílčí kritérium 18);

o rozsah textu: text nesplňuje požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci 
stanovené tolerance (-50 slov).

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

• Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem.

Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní
zkoušku.

• Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních
děl v počtu stanoveném ředitelem/kou školy. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím
pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období
a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.

• 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.

• Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák
do 31. března (30. června) vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů
ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

• Každá část zkoušky je hodnocena samostatně. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední
v návrhu výsledného hodnocení zkoušky, hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní
zkoušky 60 % celkového hodnocení.

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