
 

 

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury 
Školní rok 2021/2022 
 
Profilová zkouška z Českého jazyka a literatury se skládá z: 

• Ústní zkoušky 

• Písemné práce 
 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 
Student si vylosuje jednu z 20 knih z přiloženého Seznamu četby. Příprava trvá max. 20 min, zkoušení 15 min, 
z toho:  

• Analýza uměleckého textu         max. 10 min. 

• Analýza neuměleckého textu     max. 5 min. 
 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky (hodnoticí tabulka č. 1. viz příloha 1.) 
Max. počet bodů: 28 

• umělecký text (rozbor úryvku, téma, motiv, postavy, jazykové prostředky)               max. 12 bodů 

• literárněhistorický kontext                     max. 4 body 

• neumělecký text (souvislost mezi výňatky, funkční styl, slohový útvar a postup) max. 8 bodů 

• výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury              max. 4 body 
 
Písemná zkouška z českého jazyka a literatury 

• Studenti napíší souvislý text, jehož minimální rozsah je 250 slov. 

• Mohou vybrat jedno ze čtyř témat, která stanovil ředitel školy. 

• Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. 

• Součástí výchozího textu k zadání může být obrázek, graf. 

• Studenti mají možnost používat Pravidla českého pravopisu. 

• Výsledný text písemné práce studenti přepíší ručně do záznamového archu. 
 

Hodnocení písemné maturitní zkoušky (hodnotící tabulka č. 2, viz příloha 2) 
Max. počet bodů: 30 
Vytvoření textu podle zadaných kritérií       max. 10 bodů 
Funkční použití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu   max. 10 bodů 
Kompoziční výstavba textu        max. 10 bodů 
 
Celkové hodnocení MZ z českého jazyka a literatury: 
Hranice úspěšnosti: 44% 
Pro zkoušku z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% 
z celkového hodnocení. 
Celková známka:  100% - výborný 
       87 % - chvalitebný 
       73 % - dobrý 
       58 % - dostatečný 
       43 % - nedostatečný 
 
Žáci se specifickými poruchami učení, budou mít přizpůsobeny podmínky dle doporučení  KPPP. 
 
 
Ve Zlíně, dne 24. 9. 2021       
                                                                                                                                Mgr. Petr Úředníček 
                                                                                                                                         ředitel školy 
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