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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
 
Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se skládá z písemné (slohové) 
práce a ústní zkoušky. Níže uvedená kritéria jsou na SOŠ a SOU Polička platná od školního 
roku 2021/2022.  
 
Písemná práce bude hodnocena ve třech částech: 

I. Zpracování zadání 
A. Text je v souladu se zadaným tématem. 
B. Text odpovídá slohovému útvaru. 

II. Pravopis a slovní zásoba 
A. Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb 
B. Slovní zásoba a její využití 

III. Výstavba větných celků a kompozice textu 
A. Výstavba větných celků a syntaktické prostředky, čtenářský komfort adresáta 
B. Kompozice, členění textu, argumentace 

 
Dílčí kritéria jsou hodnocena body na škále v rozmezí 0-5, maximální počet bodů je 30. 
Pokud je písemná práce v některé části I A či I B hodnocena počtem 0 bodů, již se dále 
neopravuje a výsledný počet bodů je 0. 
Minimální bodová hranice pro splnění písemné práce je 13 bodů.  
V průběhu 20 minut si student vybere jedno z nabízených zadání. Následně napíše práci 
o minimálním počtu 250 slov, a to v časovém limitu 90 minut. 
 
Ústní zkouška  
 
Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena v níže uvedených 
4 kritériích. Výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá 
kritéria. 
 

1. Analýza uměleckého textu (minimum 3 body, maximum 20 bodů) 
2. Literárněhistorický kontext (maximum 8 bodů) 
3. Analýza neuměleckého textu (maximum 12 bodů, minimum 2 body) 
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury (maximum 

5 bodů) 

Výše uvedená kritéria odpovídají podrobným bodům „maturitní tabulky“, viz příloha 
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování ústní zkoušky je 13 bodů. Při obdržení méně 
než 3 bodů v analýze uměleckého textu žák u ústní zkoušky neuspěl. Pokud žák obdrží méně 
než 2 body v analýze neuměleckého textu, u zkoušky rovněž neuspěl.  
Maximální dosažitelný počet bodů je 45. 
První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria a je hodnoceno na bodové škále 0-5. 
Časový limit jednotlivých částí ústní zkoušky: analýza uměleckého textu 8 minut, 
literárněhistorický kontext 3-4 minuty, analýza neuměleckého textu 3-4 minuty. 
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C) Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 
Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je tvořen 40 % písemnou 
částí a 60 % ústní částí. Žák je úspěšný, pokud splní kritéria všech částí profilové zkoušky.  
 
Bodová hodnocení písemné a ústní části se sečtou, maximální počet bodů je tedy 75. 
Následně se počet získaných bodů převede na procenta a poté na známku, viz níže: 
 
Počet získaných procent              Klasifikační stupnice 
100-88                                                1 – výborný 
87-74                                                  2 – chvalitebný 
73-59                                                  3 – dobře 
58-44                                                  4 – dostatečný 
43-0                                                    5 - nedostatečný 
 
 


