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Písemná práce z českého jazyka a literatury  
 
Žák vytváří souvislý text o délce minimálně 250 slov, na jehož vypracování má časový limit 110 minut. 
Zadání práce si vybírá ze 4 témat, která se dozví bezprostředně před zahájením zkoušky. Poté si žák 
zvolí jedno téma, na jehož výběr má maximálně 10 minut. Zvolené téma nahlásí pověřené osobě a 
zapíše ho na záznamový arch. 
Kritéria hodnocení vycházejí ze stylistické úrovně vypracování textu, dodržení tématu, slohového 
útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast gramatiky, morfologie s důrazem na syntaktickou stavbu 
textu.  
 
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí  
 
Žák si ke zkoušce vybírá 20 knih ze Seznamu literárních děl, který je umístěn na stránkách školy. Při 
výběru se musí držet požadavků na výběr jednotlivých děl; tyto požadavky jsou součástí Seznamu. 
Seznam děl odevzdá ředitelce školy nebo jí pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní 
zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro 
podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, 
losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný 
obor vzdělání. 
Před ústní zkouškou si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Pracovní list se skládá z ukázky textu uměleckého (dle žákova 
zadání) a textu neuměleckého, který ověřuje dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 
Při zkoušce bude hodnocena analýza textu uměleckého, literárněhistorický kontext (dovednosti a 
znalosti žáka vztahující se k vybranému zadání - knize) a analýza textu neuměleckého (dovednosti 
žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu). 
 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

Každá zkouška profilové části z předmětu český jazyk a literatura je hodnocena zvlášť;  hodnocení 

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

předmětu. 

 


