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Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
školní rok 2021/22
Společná část MZ
Didaktický test celkem 85 min.
Podrobnosti najdete ZDE

Profilová část MZ
Písemná práce 110 min.
Ústní zkouška 15 min.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury
Zkoušky z českého jazyka a literatury se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí. Pravidla pro konání písemných prací a ústních zkoušky jsou stanovena dle § 14a, 14b, 14c, 14d a
19 maturitní vyhlášky. Další podrobnosti stanovuje ředitel školy.
PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ
Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. Po zahájení zkoušky vybírá student/ka
ze 4 zadání různých slohových útvarů. Zadání zvolí ředitel školy z variant předložených pověřeným učitelem.
Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny studenty školy. Na napsání práce je vymezeno 110 minut
čistého času. Minimální rozsah práce činí 250 slov. Maximální rozsah není stanoven. Při konání písemné práce
má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Písemná práce se podílí 40 % na celkovém výsledku
hodnocení MZ.
KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií
- 10 bodů

1A – téma, obsah
1B – komunikační situace, slohový útvar

2. Funkční užití jazykových prostředků
- 10 bodů

2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2B – lexikum: adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke
komunikační situaci / slohovému útvaru použití pojmenování
v odpovídajícím významu šíře a pestrost slovní zásoby

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu
- 10 bodů

3A – větná syntax, textová koheze: výstavba větných celků
odkazování v textu prostředky textové návaznosti
3B – nadvětná syntax, koherence textu: kompozice textu
strukturovanost a členění textu soudržnost textu způsob
vedení argumentace

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČJ
Cílem zkoušky je zjistit, na jaké úrovni student dokáže analyzovat a interpretovat umělecký text, ověřit jeho
vyjadřovací schopnosti, komunikační dovednosti a literárněhistorické a literárněteoretické znalosti.
Průběh zkoušky
Student/ka si vylosuje literární dílo ze svého předem odevzdaného seznamu dvaceti přečtených knih
(individuální seznam je sestaven z knih školního kánonu podle zadaných kritérií. Seznam student/ka odevzdá
do 31.3.2022). Poté obdrží pracovní list s úryvkem z vylosovaného díla a obecnou strukturu ústní zkoušky.
Na přípravu ústní zkoušky s pracovním listem a obecnou strukturou má vyhrazeno 20 minut. Ústní zkouška
před zkušební komisí trvá 15 minut. Student samostatně hovoří o díle podle obecné struktury a reaguje na
otázky zkoušejícího.
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Hodnocení
Ústní zkoušku hodnotí 2 učitelé češtiny (zkoušející a přísedící). Posuzují výkon v 5 oblastech. V každé z nich
může být student hodnocen 0-6 body. Maximální počet bodů je 30. Hranice úspěšnosti je stanovena na 15
bodů. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení.
KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČJ
I. část
• zasazení výňatku do kontextu díla
• téma a motiv
• časoprostor
• kompoziční výstavba
• literární druh a žánr

6

II. část
• vypravěč / lyrický subjekt
• postava
• vyprávěcí způsoby
• typy promluv
• veršová výstavba

6

III. část
• jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku
• tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

6

LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT

• kontext autorovy tvorby
• literární / obecně kulturní kontext

6

JAZYKOVÁ KULTURA

• kultivovanost projevu

6

ANALÝZA UMĚLECKÉHO
TEXTU

30
CELKOVÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z ČJ
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří
zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise. Na
základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla pro některé skupiny žáků z
předchozích ročníků upravena pravidla konání těchto zkoušek v souvislosti s nestandardním průběhem
vzdělávání ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021.
ZNÁMKY
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

100% až 91%
90% až 80%
79% až 63%
62% až 50%
49% až 0%

PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY
Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro
uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky na základě doporučení k přiznání
uzpůsobení podmínek vydané školským poradenským zařízením. Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data
vydání.
Schválil:
V Praze dne 30. 9. 2021

Mgr. Petr Hopfinger, ředitel školy
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