
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

1.1. Způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 

Žák vykoná zkoušku či dílčí zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí 
hranice úspěšnosti příslušné zkoušky či dílčí zkoušky vyjádřená procentními body.  
 
Výpočet výsledku zkoušek a dílčích zkoušek vyjádřený procentními body se provede podílem 
dosaženého bodového výsledku žáka z dané zkoušky, resp. dílčí zkoušky, a maximálního 
dosažitelného počtu bodů z dané zkoušky, resp. dílčí zkoušky, vynásobeným 100. 
 
V případě komplexní zkoušky z ČJL se hranice úspěšnosti a výsledné hodnocení žáka stanoví váženým 
průměrem procentních bodů získaných v jednotlivých dílčích zkouškách tak, že ústní zkouška se podílí 
na celkovém hodnocení 60% a písemná práce 40%, tedy v poměru 3:2 (ústní zkouška: písemná 
práce).  
Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou dílčích zkoušek. 
 
Hodnoty hranice úspěšnosti zkoušek vyjádřené procentními body jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

 

 

Zkušební 

předmět 

Hranice 

úspěšnosti 

Převod procentních bodů na známku (horní hranice intervalu v 

procentních bodech) 

  4 3 2 1 

Český jazyk a 

literatura 

43 % 58 % 73 % 87 % 100 % 

Český jazyk a 

literatura v 

úpravě pro 

žáky s PUP 

kategorie a 

skupiny SP3 

43 % 58 % 73 % 87 % 100% 

 

Hranice úspěšnosti dílčích zkoušek konaných formou ústní zkoušky 

 

Dílčí zkoušku, konanou formou ústní zkoušky, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 

44 procentních bodů, což v absolutních bodech znamená:  

 

Dílčí zkouška konaná formou ústní: Hranice úspěšnosti v bodech Maximální počet bodů 

Český jazyk a literatura 13 28 

Český jazyk a literatura (žáci s PUP 

kategorie a skupiny SP3) 

12 27 

 

Hranice úspěšnosti dílčích zkoušek konaných formou písemné práce 

  

Dílčí zkoušku, konanou formou písemné práce, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne v 
případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura nejméně 40 procentních bodů. 
 V absolutních bodech jsou hodnoty hranice úspěšnosti následující: 



 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce Hranice úspěšnosti v 
bodech 

Maximální počet 
bodů 

Český jazyk a literatura 12 30 

Český jazyk a literatura (úprava pro žáky s PUP 
kategorie a skupiny SP3) 

15 36 

 

 

1.2. Kritéria hodnocení dílčích zkoušek konaných formou ústní zkoušky 
 

1.2.1. Organizace ústní zkoušky z českého jazyka 

Při ústní zkoušce žák prokazuje své komunikační dovednosti, dále schopnost analýzy a 

interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností 

získaných v průběhu studia. 

 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Žák si 

losuje jednu z 20 otázek, které odpovídají 20 knihám v Seznamu literárních děl. Tituly si žák 

vybírá ze školního seznamu literárních děl. 

 

Zkouška trvá 15 minut, předchází jí 20minutová příprava. 

 

Seznam sestavený na základě zadaných kritérií odevzdá žák vyučujícímu do konce března. 

 

Struktura zkoušky se skládá z analýzy a interpretace uměleckého textu, charakteristiky 

literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu. 

 

Pracovní list odpovídá vylosovanému titulu. Vjednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list 

ke stejnému literárnímu dílu – dílo, které již bylo vylosováno, je pro daný maturitní den 

vyřazeno. 

 

Zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena 

podle čtyř následujících kritérií:  

 

1. Analýza uměleckého textu:  

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

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 

výstavba  

III. část: jazykové prostředky 

 

 2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

 

 3. Analýza neuměleckého textu:  

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  

II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 

 

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

 

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 

oblastech.  



Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. 

Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.  

 

 

 

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. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka 

hodnocení: 

3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy 

uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo 

v I. až II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v 

souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 

body. 

Struktura ústní zkoušky a bodová škála hodnocení je uvedena v příloze č. 5, která je nedílnou 

součástí tohoto sdělení. 

 

1.2.2.  Zkušební předmět český jazyk a literatura v úpravě pro žáky s přiznaným 

uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny  SP3 

 

Dílčí zkouška z českého jazyka a literatury v úpravě pro žáky s přiznaným uzpůsobením 

podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP3 konaná formou chatu 

sestává ze tří částí: 

 

1. Reakce na otázky 

2. Popis a porovnání obrázků 

3. Dosažení cílů interakce a naplnění role v komunikaci 

 

Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální dosažitelný 

počet bodů za každou ze tří částí zkoušky je 9, celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí 

zkoušky je tedy 27. 

Podrobněji jsou kritéria hodnocení zkoušky uvedena v příloze č. 7, která je nedílnou součástí 

tohoto sdělení. 

 

1.3. Kritéria hodnocení dílčích zkoušek konaných formou písemné práce 

 

1.3.1.  Český jazyk a literatura 

 

 Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura 

(ČJL) je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií:  

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  

1A téma, obsah 



1B komunikační situace, slohový útvar  

2. Funkční užití jazykových prostředků 

2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba  

2B lexikum  

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

 3A větná syntax, textová koheze  

 3B nadvětná syntax, koherence textu  
 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30.  

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B 

(Vytvoření textu podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších 

kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“.  

Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 

• písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se 

prokazatelně nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma; 

• písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně 

nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení 

komunikační situace; 

• písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text 

nesplňuje požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené 

tolerance (minus 50 slov). 

 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z 

dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy 

předmětem hodnocení. 

 Kritéria hodnocení a bodová škála hodnocení je uvedena v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí tohoto sdělení. 
 
 

 
1.3.2. Zkušební předmět český jazyk a literatura v úpravě pro žáky s přiznaným uzpůsobením 

podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP3 

 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 

v úpravě pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

kategorie SP3 se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena 

zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů 

dosažených v obou částech.  

 

Kritéria a dílčí kritéria hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následující: 

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce  

IA Zadání 

IB Rozsah, obsah textu 

II. Organizace a koheze textu 

 IIA Organizace textu 

 IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti  

III. Slovní zásoba a pravopis  

IIIA Přesnost použité slovní zásoby 

  IIIB Rozsah použité slovní zásoby 



IV. Mluvnické prostředky  

IVA Přesnost použitých mluvnických prostředků 

IVB Rozsah použitých mluvnických prostředků  

 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet 

dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3).  

 

Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:  

I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce 

II. Organizace a koheze textu 

III. Slovní zásoba a pravopis 

IV.  Mluvnické prostředky  

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažitelných 

bodů za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).  

 

Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů 

dosažitelných v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12). 

 

 V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA 1. části (Zadání) nebo v kritériu I. 2. 

části (Zpracování zadání / Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů „0“, se daná část 

písemné práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven 

„0“.  

 

Dílčí kritérium IA 1. části nebo kritérium I. 2. části je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě: 

• nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k 

zadanému tématu / komunikační situaci;  

• nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup; 

• nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov. 

 

 Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 

zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem 

hodnocení.  

 

Podrobněji jsou kritéria hodnocení zkoušky uvedena v příloze č. 3, která je nedílnou součástí 

tohoto sdělení 

 

 

 


