
 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z českého 
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Školní rok 2020/2021 

 
SDĚLENÍ  

V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje 

ředitelka školy kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2021.  

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY HRANICE ÚSPĚŠNOSTI 

ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Profilová ústní zkouška z předmětu český jazyk a literatura 

KRITÉRIA HODNOCENÍ  

Předmětem profilové ústní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocení 

řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla, 

které si žák vylosoval.  

Ředitelka školy stanovuje Školní seznam literárních děl, který je jako příloha uveden níže. Žák na 

základě Školního seznamu literárních děl sestaví svůj seznam literárních děl, který obsahuje nejméně 

20 titulů a zároveň obsahuje nejméně dvě knihy z každé ze čtyř historických kategorií a zároveň musí 

seznam žáka obsahovat alespoň dvě knihy prózy, dvě knihy poezie a dvě dramata. Seznam žáka může 

obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.  

Pracovní list, který se vztahuje ke konkrétnímu literárnímu dílu, obsahuje dvě části, umělecký a 

neumělecký text ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Rozsah 

pracovního listu je formálně omezen na jednu normostranu A4. 

Práce s pracovním listem k vylosovanému literárnímu dílu je hodnocena podle čtyř následujících 

kritérií, z nichž kritéria 1. a 3. jsou dále vnitřně členěna. 

1. Analýza uměleckého textu: 

I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 

II. část: vypravěč, postavy, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba 

III. část: jazykové prostředky 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

3. Analýza neuměleckého textu: 

 

 

G Y M N Á Z I U M ,  

Havířov – Podlesí, příspěvková organizace 



I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace 

II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

Každé kritérium je hodnocena na bodové škále 0–1–2–3–4. Maximální dosažitelný počet bodů za 

celou zkoušku  je tedy 28. 

Výkon žáka se vztahuje k bodové škále takto:  

4 body – žákovo vyjádření zcela odpovídá zadání, nevyskytují se žádné nedostatky, pomoc 

zkoušejícího není nutná, argumentace žáka je výborná. 

3 body – žákovo sdělení odpovídá zadání, ojediněle se vyskytují nedostatky, pomoc zkoušejícího je 

nutná ojediněle, argumentace je velmi dobrá 

2 body – žákovo sdělení obsahuje nedostatky, pomoc zkoušejícího je občas nutná, projev žáka není 

občas plynulý, argumentace je dobrá 

1 body – žákovo sdělení obsahuje nedostatky ve větší míře, pomoc zkoušejícího je nutná ve větší 

míře, projev žáka není plynulý, argumentace je dostatečná 

0 bodů – žákovo sdělení obsahuje nedostatky ve vysoké míře, pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké 

míře, argumentace je nedostatečná, nebo projev vůbec nelze hodnotit, žák téměř nebo vůbec 

nekomunikuje 

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. 

Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. 

kritérium) platí: 

1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 

body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 

body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje 

k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky.  

 

Bodové ohodnocení jednotlivých kritérií 

 Analýza uměleckého textu  - každá jednotlivá část maximálně 4 body, celkem za kritérium 

maximálně 12 bodů 

Literárněhistorický kontext   -   maximálně  6 bodů 

Analýza neuměleckého textu  - každá jednotlivá část maximálně 4 body, celkem za kritérium 

maximálně 8 bodů  

Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury – maximálně 2 body 

Celkem za ústní zkoušku maximálně  28 bodů, které budou převedeny na známku takto:  



28 - 24 ústní projev odpovídá známce výborný 

23 - 20 ústní projev odpovídá známce chvalitebný 

19 - 16 ústní projev odpovídá známce dobrý 
15 - 13 ústní projev odpovídá známce dostatečný 
12 a méně  ústní projev odpovídá známce nedostatečný 

 
 
 
 
Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka pro žáky s přiznaným uzpůsobením 
podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP) 
 
Ústní maturitní zkouška z českého jazyka pro žáky s PUP se bude řídit dle stejných principů 
jako zkouška klasická. U ústní zkoušky může být navýšen časový limit pro přípravu zkoušky. 
Tato časová navýšení budou individuální u každého žáka s PUP a budou se řídit posudkem, 
který vydá pedagogicko-psychologická poradna. Hodnocení výkonu studenta s PUP u zkoušky 
ústní může být ovlivněno specifickými potřebami žáka, které písemně stanoví pedagogicko-
psychologická poradna. Závěry posudku budou zohledněny při hodnocení ústní zkoušky žáka 
s PUP. 
 

V Havířově dne 29. dubna 2021 

 

 

PhDr. Hana Čížová, ředitelka školy 

 

Kritéria schválil předseda maturitní komise: …………………………………………………. 

 

 


