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1. Písemná práce z českého jazyka a literatury  

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. 

Písemná práce trvá maximálně 120 minut. 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, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

 
Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci 
konají žáci všech maturitních oborů vzdělání ve stejný den a čas.  
 
Žák může realizovat písemnou maturitní zkoušku dvěma formami, a to na počítači, nebo v 
ruce. Žák jednu z forem závazně zvolí do 25. února 2023. 
 
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mají časový limit přizpůsobený dané vzdělávací 
potřebě. Mohou k napsání maturitní písemné práce využívat další pomůcky, např. Slovník 
spisovné češtiny, překladový slovník, záložky apod. 
 

Kritéria hodnocení pro písemnou maturitní práci z českého jazyka 
 
Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena podle  tří 
základních kritérií.  
 
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 
1A – téma, obsah 
1B – komunikační situace, slohový útvar 
2. Funkční užití jazykových prostředků 
2A – pravopis, tvarosloví, slovotvorba 
2B – lexikum 
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 
3A – větná syntax, textová koheze 
3B – nadvětná syntax, koherence textu. 

 

Hodnocení písemné práce z českého jazyka 

 

Výsledné hodnocení písemné práce je vyjádřeno známkou, která vychází ze získaného součtu 
bodů udělených za jednotlivá kritéria.   
 
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3-4-5. Maximální počet dosažených 
bodů je 30. Zkoušku vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 14 bodů.  



POČET 
BODŮ 

0-13 bodů 14-17 bodů 18-22 bodů 23-26 bodů 27-30 bodů 

STUPEŇ 
HODNOCENÍ 

NEDOSTATEČNÝ DOSTATEČNÝ DOBRÝ CHVALITEBNÝ VÝBORNÝ 

 
 
 

2. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

 
Žák volí 20 literárních děl z celkového počtu 73 ze Seznamu literárních děl k ústní maturitní 

zkoušce z českého jazyka a literatury (viz web školy). Do 31. 3. 2023 odevzdá svůj seznam 

zvolených literárních děl v předepsané formě (na předepsaném formuláři).  V den konání 

ústní zkoušky si vylosuje 1 literární dílo ze svého seznamu a podle zadání pracovního listu si 

připraví a posléze realizuje svůj samostatný projev. Maturant má 15 minut na přípravu a 15 

minut na samotnou zkoušku před maturitní komisí.  

 

Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury: 

 

Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena s ohledem na tři 
základní kritéria: 
 

I. Analýza uměleckého textu 
II. Literárně historický kontext 

- kontext autorovy tvorby 

- literární / obecně kulturní kontext 

III. Analýza neuměleckého textu 
 
Hodnocení ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury  
 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky je vyjádřeno známkou na škále: výborný, chvalitebný, 

dobrý, dostatečný, nedostatečný. 

 

 

3. Celkové hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

 

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

 

   

Písemná část Ústní část Celkové hodnocení 

1 1 1 

1 2 2 



1 3 2 

1 4 3 

2 1 1 

2 2 2 

2 3 3 

2 4 3 

3 1 2 

3 2 2 

3 3 3 

3 4 4 

4 1 2 

4 2 3 

4 3 3 

4 4 4 

   

Pokud žák z některé části obdrží hodnocení 5, musí tuto část opakovat. 
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  ředitel školy 


