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PRŮBĚH A HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A 

LITERATURY 2020/2021 

MZ z CJL je rozdělena na 3 dílčí části. Pro splnění maturitní zkoušky je potřeba úspěšně 

splnit všechny části dané zkoušky. 

 

1. část = DIDAKTICKÝ TEST 

= státní část maturitní zkoušky 

- žák je hodnocen slovy „uspěl(a)/neuspěl(a)“ dle kritérií stanovených MŠMT 

 

2. část = PÍSEMNÁ PRÁCE 

= profilová část MZ 

- hodnocení písemné práce tvoří 40% celkového hodnocení předmětu (koeficient 0,4) 

Písemná práce proběhne v termínu stanoveném ředitelem školy. 

Časový limit pro napsání písemné práce je 120 min, žákům s PUP se čas navyšuje v závislosti 

na doporučení SPC. 

Žáci vybírají z minimálně 4 témat, která stanoví ředitel školy. 

Zadávanými slohovými útvary jsou:  1. Vypravování 

     2. Popis/charakteristika 

     3. Úvaha 

     4. Zpráva 

     5. Reportáž 

     6. Úřední dopis 

Minimální počet slov pro úspěšné splnění písemné práce je 250 (tolerance mínus 50 slov). 

Pokud žák nesplní minimální počet slov i s tolerancí, není již dále hodnocen. 

Maximální počet slov zadán není. 

 

Hodnocení písemné práce 

Maximální možný počet bodů je 30, pro úspěšné splnění písemné práce je potřeba získat 12 

bodů, přičemž žák nesmí získat 0 bodů ani v jednom z  kritérií 1A a 1B. 

V případě, že je žák v PP neúspěšný, připojuje hodnotitel k bodovému hodnocení i stručný 

komentář. 

 

Hodnocení písemné práce je rozděleno na dílčí části: 

- všechny oblasti hodnocení (1A – 3B) se hodnotí v pásmu 0 – 5 bodů 
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1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

 1A Téma, obsah 

 1B Komunikační situace, slohový útvar 

 

2. Funkční užití jazykový prostředků 

 2A Pravopis, tvarosloví, slovotvorba 

 2B Lexikum 

 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

 3A Větná syntax, textová koheze 

 3B Nadvětná syntax, koherence textu 

 

3. část = ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

= profilová část MZ 

- hodnocení ústní zkoušky tvoří 60% celkového hodnocení předmětu (koeficient 0,6) 

Ústní zkouška proběhne v termínu stanoveném ředitelem školy.  

Ústní zkouška je pro žáky, kteří konají maturitní zkoušku v roce 2021 poprvé, nepovinná. 

Časový limit pro přípravu ÚZ je 15 min, žákům s PUP se čas navyšuje v závislosti na 

doporučení SPC. Samotná ÚZ probíhá 15 minut. 

Žáci maximálně do 30. 4. 2021 odevzdají podepsaný seznam maturitní četby své vyučující 

CJL. Na základě tohoto seznamu si žák vylosuje maturitní pracovní list. Pokud žák nedodá 

seznam maturitní četby do stanoveného termínu, losuje si maturitní pracovní list ze všech 

školních pracovních listů. 

 

Pravidla pro tvorbu maturitního seznamu četby 

Žák vybírá 20 knih ze školního seznamu maturitní četby podle stanovených kritérií.  

1. musí splnit stanovené počty knih z jednotlivých období 

2. do svého seznamu musí uvést alespoň 2x drama a 2x poezii 

3. 2 knihy od stejného autora se mohou v seznamu vyskytnout pouze jedenkrát (tzn. 

v seznamu maturitní četby je uvedeno minimálně 19 různých autorů) 

 

Hodnocení ústní zkoušky 
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Maximální možný počet bodů je 30, pro úspěšné splnění ÚZ je potřeba získat 12 bodů. 

Hodnocení ústní zkoušky je rozděleno na dílčí části: 

1. Charakteristika uměleckého textu  

 A) Analýza uměleckého textu 

  I. téma/motiv; časoprostor; kompozice; literární druh a žánr 

  II. vypravěč / lyrický subjekt; postava; promluvy; verš 

  III. jazykové prostředky; tropy a figury 

  - všechny 3 oblasti hodnocení se hodnotí v pásmu 0 – 4 body 

PODMÍNKA Č. 1 – žák musí získat za analýzu uměleckého textu minimálně 3 body, jinak je 

celá zkouška hodnocena 0 body. 

 B) Literárněhistorický kontext 

 - tato oblast hodnocení se hodnotí v pásmu 0 – 5 bodů 

PODMÍNKA Č. 2 – žák musí získat v součtu bodů za analýzu uměleckého textu a 

literárněhistorického kontextu minimálně 4 body, jinak je celá zkouška hodnocena 0 body. 

 

2. Charakteristika neuměleckého textu  

 I. porozumění textu; charakter komunikační situace 

 II. funkční styl, slohový postup a útvar; kompozice; jazykové prostředky 

 - tyto oblasti hodnocení se hodnotí v pásmu 0 – 5 bodů 

 

3. Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura 

- tato oblast hodnocení se hodnotí v pásmu 0 – 3 body 

 

HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z CJL 

Podmínkou úspěšného vykonání profilové zkoušky z CJL je dosažení minimálního počtu 

bodů z jednotlivých částí – pro PP i ÚZ je stanoven minimální počet bodů 12. 

Získané body v jednotlivých částech MZ se vynásobí koeficientem celkového hodnocení 

předmětu –  v případě slohové práce se jedná o 0,4 

  v případě ústní zkoušky se jedná o 0,6 

- výsledné hodnoty se sečtou a výsledku se přiřadí známka dle tabulky 

30 – 27 = 1 

26,9 – 22 = 2 

21,9 – 17 = 3 

16,9 – 12 = 4 
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11,9 – 0 = 5 

Příklady hodnocení: 

1. žák získal:  PP 15 bodů 

15 x 0,4 = 6  

  ÚZ 20 bodů 

20 x 0,6 = 12 

- výsledná hodnota 6 + 12 = 18 = celková známka 3 

 

2. žák získal: PP 15 bodů 

15 x 0,4 = 6  

  ÚZ 10 bodů – žák nesplnil minimální stanovený počet bodů z ÚZ 

= celková známka 5 

 

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 29. 03. 2021                                      Mgr. Petr Froněk 
                                                                                                          ředitel školy 
 


