
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
Maturitní zkouška z předmětu český jazyk a literatura se skládá z těchto částí:

1) Didaktický text ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura – společná část,
hodnocena centrálně

2) Písemná práce z českého jazyka a literatury – profilová část, hodnocena školou 3)
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební komisí – profilová část,
hodnocena školou

Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech tří
dílčích zkoušek.

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační

stupnice: 1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4- dostatečný

5 – nedostatečný

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového
hodnocení zkušebního předmětu.

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura

MŠMT zveřejňuje Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého
jazyka a literatury, který je platný od školního roku 2017/2018. V souladu s těmito požadavky
jsou koncipovány zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2018.
Didaktické testy z ČJL jsou hodnoceny: uspěl/a x neuspěl/a. Jsou součástí společné části a
jsou hodnoceny centrálně. Jsou podmínkou k úspěšnému složení komplexní zkoušky z ČJL.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální
rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání
písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně
před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce
obsahuje název zadání a způsob zpracování zadání (stylistický útvar).

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební komisí

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a



školním vzdělávacím programem maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Z maturitního
seznamu literárních děl 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. (Do 30. června roku, v němž se maturitní
zkouška koná, pro podzimní zkušební období.)

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a neuměleckého textu. Součástí pracovního
listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.
Příprava ke zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze
losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Ústní zkouška je hodnocena podle 4 následujících kritérií:

- Analýza uměleckého textu (téma, kompozice, literární druh a žánr, vypravěč, postavy,
promluvy, verš, jazykové prostředky)

- Literárněhistorický kontext literárního díla (zasazení díla do kontextu autorovy
tvorby, literární směr, další autoři daného období)

- Analýza neuměleckého textu (porozumění textu, komunikační situace, funkčně stylové
charakteristiky textu, jazykové prostředky)

- Soulad výpovědi s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury

Průběh ústní zkoušky z českého jazyka a literatury:

- Za hodnotitele ústní zkoušky jsou považováni zkoušející a přísedící.  - Zadání ústní
zkoušky představuje pracovní list. Každý pracovní list obsahuje úryvek  z konkrétního
literárního díla, úryvek neuměleckého textu a strukturu zkoušky, tedy  základní body,
podle kterých musí být zkouška závazně vedena.
- Analýze uměleckého textu a literárněhistorickému kontextu je vymezeno shodně

po 6 minutách (celkem tedy 12 minut), analýze neuměleckého textu 3 minuty.
Není možné zásadním způsobem zvýšit, či snížit časovou dotaci vymezenou pro
jednotlivé části zkoušky.

- Zkouška začíná analýzou uměleckého textu.


