
 
MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21  

 
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury jazyka ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – 

společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou 

těchto částí. 

Společná část MZ 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu, celkový čas na 

vypracování bude 85  minut. 

Profilová zkouška 

Profilová zkouška se koná formou ústní zkoušky 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, podle kterého obdrží pracovní list s vylosovaným tématem dle 

dodaného Seznamu děl. 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.  

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.  

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

Struktura pracovního listu 

Pracovní list obsahuje dvě ukázky. 

První ukázka je výňatkem z literárního díla, které si žák vylosoval na základě vlastního seznamu děl, který 

předložil k ústní maturitní zkoušce. Na uvedené ukázce žák prokáže obecné znalosti získané při četbě díla 

(obsah, umístění výňatku do kontextu díla), dále znalosti literárněhistorické (autorova tvorba, umělecký směr, 

kontext díla v širším literárním rámci) a provede strukturální rozbor (jednotlivé vrstvy, jazykové prostředky atd.) 

Druhá ukázka je pak textem neuměleckým. Tematicky se může vztahovat k textu uměleckému, žák by měl tento 

vztah prokázat, či vyloučit. Dále žák prokáže schopnost práce s textem (zejména obsahovou částí), provede 

jazykový rozbor (včetně funkčněstylové charakteristiky) a zhodnotí komunikační situaci. 

 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky 

 

Součástí zkoušky je i hodnocení jazykové kultury a používání jazykových norem (spisovnost, kultivovanost 

projevu, vystupování apod.). 

 


