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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu.  

Na vypracování práce je vymezeno 120 minut včetně času na volbu zadání. Minimální rozsah 

písemné práce je 250 slov. Pokud žák napíše písemnou práci kratší než 250 slov, je hodnocen 0 

body. 

Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu.  

Žák si vybírá z 6 tematicky různorodých zadání. Na výběru zadání se podílejí vyučující maturitních 

ročníků a přihlížejí k funkčním stylům, slohovým postupům, žánrům, tématům a principům tvůrčího 

psaní, které vycházejí ze ŠVP. 

Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a způsobem zpracování 

zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované komunikační situace. 

Z 6 zadání si žák vybere jedno. Na volné listy si může zaznamenávat osnovu, koncept i poznámky, 

nebudou však předmětem hodnocení. 

Způsob záznamu je rukopisný.  

Kritéria hodnocení písemné práce:  

1A Slohový útvar    5 bodů 

1B Dodržení tématu    5 bodů 

2A Pravopis a gramatika   5 bodů 

2B Slovní zásoba    5 bodů 

3A Stavba textu a syntax   5 bodů 

3B Koheze textu    5 bodů  

 

Hodnocení písemné práce:  

30 – 27 bodů  výborný 

26 – 22 bodů   chvalitebný 

21 – 17 bodů  dobrý 

16 – 12 bodů   dostatečný 

11 – 0 bodů   nedostatečný 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu, maximální 

dosažitelný počet bodů je 30 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 12 bodů. 

Písemná práce bude hodnocena, jako v letech předchozích, na základě kritérií uvedených v Přílohách 

ke sdělení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-453/2020-3.  
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ZPŮSOB A KRITERIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

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.  

Struktura a formát ústní zkoušky: 3 části (analýza uměleckého textu, charakteristika 

literárněhistorického kontextu, analýza neuměleckého textu).  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo 1 pracovního listu ze 

seznamu 20 literárních děl. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu 

dílu. Neodevzdal-li žák do 31. 3. 2021 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z 

pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

Žák je hodnocen v 6 oblastech, nejvýše může získat 28 bodů za celou zkoušku. Čas, který je věnován 

jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém hodnocení ústní 

zkoušky. Zkouška trvá 15 minut, příprava 20 minut.   

Vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, analýze uměleckého textu a charakteristice 

literárněhistorického kontextu by měly být věnovány 2/3 celkové časové dotace (orientačně 10 

minut) a analýze neuměleckého textu 1/3 celkové časové dotace (orientačně tedy 5 minut). 

Poslední oblastí, v níž žák je hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se 

zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu 

celé zkoušky, žák může být hodnocen maximálně 4 body.  

Hodnocení ústní zkoušky:  

28 – 25 bodů  výborný 

24 – 21 bodů   chvalitebný 

20 – 17 bodů  dobrý 

16 – 13 bodů   dostatečný 

12 – 0 bodů   nedostatečný 

 

Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu, maximální 

dosažitelný počet bodů je 28 bodů, minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 13 bodů. 

Aby žák splnil ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí dosáhnout minimálně 13 bodů a 

splnit všechny vnitřní podmínky hodnocení ústní maturitní zkoušky. 
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Vnitřní podmínky hodnocení 

1. podmínka Žák musí získat z analýzy uměleckého a 

literárněhistorického kontextu alespoň 4 

body. Pokud získá méně ne 4 body, je za 

ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

2. podmínka Žák musí získat z analýzy uměleckého textu 

alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 

 body, je za ústní zkoušku celkově 

hodnocen 0 body. 

3. podmínka Pokud žák získá v některé z dílčích částí 

ústní zkoušky 0 bodů, může být v kritériu 

výpověď v souladu s jazykovými normami a 

zásadami jazykové kultury hodnocen 

maximálně 3 body. 

 

Podrobněji jsou kritéria a charakteristiky výkonu žáka u zkoušky, odpovídající jednotlivým bodovým 

hodnotám, popsány pro žáky intaktní a s PUP v Přílohách ke sdělení Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy Č.j.: MSMT-453/2020-3 a v tabulce Ústní maturitní zkouška z ČJ. 

 

ZPŮSOB STANOVENÍ VÝSLEDNÉ ZNÁMKY    

 

Žák vykoná zkoušku pokud: 

- v dílčí zkoušce didaktický test USPĚL, 

- v dílčí zkoušce písemná práce dosáhl hranice úspěšnosti 12 bodů (tj. 40%), 

- v dílčí zkoušce ústní zkouška dosáhl hranice úspěšnosti 13 bodů (tj. 44%). 

 

Výsledná známka, která je součtem bodů hodnocení písemné práce a ústní zkoušky, se stanovuje 

takto: v poměru 40% podíl na celkové známce (písemná zkouška, 30 bodů) a 60% podíl na celkové 

známce (ústní zkouška, 28 bodů). Celkem je to 100% úspěšnost hodnocena počtem 58 bodů. 

Bodové hodnocení písemné a ústní části se po přepočtu váhou (40%; 60%) sečtou a výsledný 

počet bodů, který žák získal, se převede na procenta.  

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm jedna až čtyři 

uvedeným v tabulce – viz tabulka Stanovení výsledné známky. V případě, že žák některou část 

zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky. 

UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za 

podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění dle doporučení přiloženému k přihlášce k maturitní 

zkoušce.  

 

Vypracovala: Mgr. Alena Báčová     

Schválila: Mgr. Jana Pekáriková, ředitelka školy 31. 3. 2022 


