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Hodnotící kritéria 2 ČESKÝ JAZYK 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí – písemné a ústní 
zkoušky. 

A) Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 

3 kritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem udělených bodů za jednotlivá 

kritéria. 

Kritéria hodnocení písemné práce: 

I. Zpracování zadání 

A. Text odpovídá zadanému tématu 

B. Text odpovídá zadané komunikační situaci a zároveň zadanému 
slohovému útvaru 

II. Pravopis a slovní zásoba 

A. Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb 

B. Slovní zásoba a její využití 

III. Výstavba větných celku a kompozice 

A. Výstavba větných celků a syntaktické prostředky, čtenářský komfort 
adresáta 

B. Kompozice, členění textu, argumentace 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále v následujícím rozmezí 0-1-2-3-4-5, 

maximální dosažitelný počet bodů je 30. 

Pokud je písemná práce v dílčím kritériu I. A nebo I. B hodnocena počtem bodů 0, dále se 

písemná práce nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je 0 bodů. 

Minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Text, který nesplní tuto podmínku, bude 

hodnocen celkově 0 body. 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. V případě prokazatelného převzetí textu 

z dostupného zdroje (ze zadání) se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, 

a tudíž není předmětem hodnocení. 

Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 12 bodů, maximální počet dosažených bodů 

z písemné práce je 30. 

Bodové rozmezí známka 

0–11 bodů Neuspěl(a) 

12–16 bodů Dostatečný 

17–21 bodů Dobrý 

22–25 bodů Chvalitebný 

26–30 bodů Výborný 



Hodnotící kritéria 3 ČESKÝ JAZYK 

B) Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 

4 kritériích, výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá 

kritéria. 

1. Analýza uměleckého textu 

I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 

II. část: vypravěč (lyrický subjekt), postavy, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová 

výstavba) 

III. část: jazykové prostředky 

Maximální dosažitelný počet bodů v analýze uměleckého textu je 10, minimální dosažitelný 

počet bodů jsou 3 body. 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla 

Je hodnocen dosažením maximálně 12 bodů. 

3. Analýza neuměleckého textu 

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace 

II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 

Maximální dosažitelný počet bodů je v analýze neuměleckého textu 8, minimální dosažitelný 

počet bodů jsou 2 body. 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

Jazyková kultura projevu je hodnocena maximálně 5 body. 

Maximální dosažitelný počet bodů je celkově v ústní zkoušce 35 bodů. 

Minimální dosažená hranice úspěšnosti v ústní zkoušce je 15 bodů. Při počtu bodů 14 žák 

neuspěl. Při obdržení méně než 3 bodů v analýze uměleckého textu žák u ústní zkoušky 

z českého jazyka neuspěl. Při obdržení méně než 2 bodů v analýze neuměleckého textu 

žák u ústní zkoušky z českého jazyka neuspěl. 

Bodové rozmezí známka 

0–14 bodů Neuspěl(a) 

15–19bodů Dostatečný 

20–25bodů Dobrý 

26–30 bodů Chvalitebný 

31–35 bodů Výborný 
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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: 40 % písemná část 

maturitní zkoušky a 60 % ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku složí úspěšně, pokud 

úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 

Výsledek písemné práce se žáci dozvědí před maturitní zkouškou – uspěl, neuspěl, 

výslednou známku včetně ústní zkoušky schválí maturitní komise. 

D) Kritéria hodnocení písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury pro žáky SPUO 

Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při 

hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury se zohledňují 

symptomy (maximálně však dvěma body v jednotlivých kritériích) uvedené v doporučení 

vystaveném v ŠPZ (pro písemnou práci jsou u jednotlivých žáků uvedené v části B 

doporučení, pro ústní zkoušku v části C doporučení). 


