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Hodnocení ústní části profilové MZ z českého jazyka a literatury 

 
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého 

textu. 

 

OBECNÁ STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Kritérium Dílčí část Ověřované vědomosti a dovednosti 

CHARAKTERISTIKA 

UMĚLECKÉHO 

TEXTU 

analýza 

uměleckého textu 

I. 

• zasazení výňatku do kontextu díla 

• téma 

• místo a doba děje 

• kompoziční výstavba 

• literární forma, druh a žánr 

II.  

• vypravěč / lyrický subjekt / 

• charakteristika postavy 

• typy promluv 

• veršová výstavba / rýmy 

III. 

• charakteristika jazyka díla  

literárněhistorický 

kontext 

 

• zasazení dílo do literárněhistorického 

kontextu 

• zasazení díla do kontextu autorovy tvorby 

CHARAKTERISTIKA 

NEUMĚLECKÉHO 

TEXTU 

analýza 

neuměleckého 

textu 

I. 

• hlavní myšlenka textu 

• komunikační situace (např. účel, adresát) 

• funkční styl 

• slohový postup a útvar 

II. 

• kompoziční výstavba textu 

• charakteristika jazyka 

VÝPOVĚĎ V SOULADU S JAZYKOVÝMI NORMAMI A ZÁSADAMI JAZYKOVÉ 

KULTURY 
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HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

 

Celkově může žák z ústní zkoušky získat 28 bodů, z každého dílčího kritéria lze dostat 

maximálně 4 body.  

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek jsou hodnoceni s přihlédnutím k posudku školního 

poradenského zařízení. Hodnocení žáka v oblasti vymezené posudkem bude v případě bodové 

ztráty navýšeno o 1 bod. 

 

28 – 25 bodů = výborný 

24 – 21 bodů = chvalitebný 

20 – 17 bodů = dobrý 

16 – 13 bodů = dostatečný 

12 – 0 bodů   = žák neuspěl  

 

Vnitřní podmínky hodnocení ústní zkoušky 

 

1) Za analýzu uměleckého textu a literárněhistorický kontext musí žák dostat dohromady 

alespoň 4 body. 

 Pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body – neupěl.  

  

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 – neuspěl. 

 

3) Pokud žák vylosované dílo prokazatelně nečetl, je celá ústní zkouška hodnocena 0 body – 

neuspěl. 

  

PRŮBĚH ZKOUŠKY 

 

Po vylosování maturitního zadání žák dostává od zkušební maturitní komise pracovní list. 

Následně má žák 20 minut na přípravu. 

Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut. 

 

Každé dílo může být v rámci jednoho dne vylosováno pouze jednou. Žák, který si vylosuje 

dílo, které se daný den již u zkoušky objevilo, tedy své losování opakuje. 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A 

LITERATURY 

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se skládá z písemné práce a ústní 

zkoušky. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud prospěl ze všech dílčích zkoušek, tj. v obou 

dílčích zkouškách dosáhl nebo překročil hranici úspěšnosti. Výsledné hodnocení žáka se 

stanoví váženým průměrem známek získaných v jednotlivých dílčích zkouškách, a to s 

následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek: písemná část 40 %, ústní část 60 %. 

Hodnocení každé dílčí zkoušky profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

se provádí podle klasifikační stupnice:  

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

Pokud žák některou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nevykoná úspěšně, 

opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

 

 

 

 

 

 

V Kolíně 19. ledna 2023 

 

 

_________________________    ___________________________ 

 Mgr. František Soukup      Ing. Dušan Zahrádka 

předseda předmětové komise                                                         ředitel školy 

 

 

 


