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Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Ředitel školy určí 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. Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii 
žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet 
literárních děl v žákovském seznamu je 20. 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. Bezprostředně před 
zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 
15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 
nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 
30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního 
seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného 
rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. 
Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí 
pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 Způsob a kritéria hodnocení zkoušky včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného 
hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání 
zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a 
schválená kritéria hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to nejpozději před začátkem konání zkoušky.  
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Způsob a kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z ČJL 

ve školním roce 2020/2021 

Ústní část maturitní zkoušky 

Žák losuje číslo jednoho z pracovních listů 20 děl, která si zvolil ze školního seznamu literárních děl 
k maturitní zkoušce z ČJL v daném školním roce s respektováním stanovených kritérií: 

1. Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla   
2. Světová a česká literatura 19. století  - min.3 literární díla  
3. Světová literatura 20. a 21. Století - min. 4 literární díla  
4. Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl  

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. 
Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

Cíl ověřování: 

1. Znalost přečteného díla v souvislosti s výňatkem 
2. Schopnost provést literárněteoretickou analýzu textu 
3. Znalost obecného a autorského literárního kontextu 
4. Schopnost analyzovat neumělecký text 
5. Úroveň jazykového projevu v kontextu obecných pravidel 
6.  

Obsah zkoušky: 

1. Znalost přečteného díla v souvislosti s výňatkem -  zasazení výňatku do kontextu díla, 
znalost celého díla; téma a motivy; čas a prostor; postavy – charakteristika, vývoj 
v díle; literárnědruhové a žánrové rysy díla; 

2. Literárněteoretická analýza textu – kompozice; vypravěč/lyrický subjekt; typy 
promluv postav; veršová výstavba; jazykové prostředky; figury a tropy; 

3. Obecný a autorský literární kontext – doba tvorby; umělecký směr; umělecká 
skupina; další autoři; struktura autorovy tvorby (tematika, literární druhy a žánry); 
další díla a jejich zařazení do společenských a literárních souvislostí; 

4. Analýza neuměleckého textu – téma; funkční styl; jazykové prostředky; kontext 
s výňatkem uměleckého textu. 

 

 



Oblasti hodnocení a bodové vyjádření: 

1. Vztah výňatku a díla, znalost díla    0-4 b. 
2. Literárněteoretický rozbor     0-4 b. 
3. Obecný a autorský literární kontext    0-4 b. 
4. Analýza neuměleckého textu     0-4 b. 
5. Jazykový projev       0-2 b. 

Hranice úspěšnosti:8 bodů/44%/ 

Vnitřní podmínka: 

V případě, že žák v některé ze složek zkoušky (1 – 4) nezíská v oblasti hodnocení ani 1 bod, je celá 
zkouška neúspěšná. 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury: 

výborný 18 – 16 b. 
chvalitebný 15 – 13 b. 
dobrý 12 – 10 b. 
dostatečný 9 – 8 b.  
nedostatečný 7 – 0 b. 
 

 

Zpracoval: Mgr. Josef Hruška 


