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

1. Ústní zkouška
Zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek
konkrétního literárního díla a úryvek neuměleckého textu. Bezprostředně před zahájením přípravy k
ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma z přiloženého seznamu literatury, přičemž nelze v jednom dni
losovat dvakrát stejné téma. Žák odevzdá seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31.3.2022.
Neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl do 31.3.2022, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke
všem dílům maturitního seznamu literárních děl.
Příprava ke zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, z toho:
➢ analýza uměleckého textu
max. 10 min.
➢ analýza neuměleckého textu max. 5 min.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je hodnocena ve čtyřech oblastech kritérií rozpracovaných
do sedmi dílčích kritérií uvedených níže a dále rozpracovaných v příloze č. 2. Výsledné hodnocení ústní
zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria.
Kritérium
1. Analýza uměleckého textu

Dílčí část
I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční
výstavba, literární druh a žánr
II. část: vypravěč/lyrický subjekt, postava,
vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová
výstavba
III. část: jazykové prostředky
2. Literárněhistorický kontext literárního díla
3. Analýza neuměleckého textu
I. část: porozumění textu, charakteristika
komunikační situace
II. část: funkčně stylové charakteristiky textu,
jazykové prostředky
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
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Další podmínky hodnocení:
a) Pokud je žák hodnocen v oblasti kritérií 1. a 2. v součtu méně než 4 body, je za ústní zkoušku
celkově hodnocen 0 body.
b) Pokud je žák hodnocen v oblasti kritérií 1. v součtu méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově
hodnocen 0 body.
c) Maximální počet získaných bodů je 28, hranice úspěšnosti je 13 bodů. Při bodovém hodnocení
nižším než stanovená hranice úspěšnosti - žák neuspěl.

2. Písemná práce
➢
➢
➢
➢
➢

žáci napíší souvislý text, jehož minimální rozsah je 250 slov
žáci si vyberou jedno ze šesti témat, která stanovil ředitel školy
písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání
součástí výchozího textu k zadání může být obrázek, graf
žáci mají možnost používat Pravidla českého pravopisu

Písemná práce z českého jazyka a literatury je hodnocena ve třech oblastech kritérií s celkem šesti
dílčími kritérii uvedenými níže a dále rozpracovaných v příloze č. 1. Výsledné hodnocení písemné práce
je součtem udělených bodů za jednotlivá témata.

Kritérium
1. Vytvoření textu podle
zadaných kritérií
2. Funkční užití jazykových
prostředků

3. Syntaktická a kompoziční
výstavba textu

Dílčí část
1A: téma, obsah
1B: komunikační situace, slohový útvar
2A: pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2B: lexikum:
• adekvátnost jazykových prostředků vzhledem
ke komunikační situaci / slohovému útvaru
• použití pojmenování v odpovídajícím významu
• šíře a pestrost slovní zásoby
3A: větná syntax, textová koheze:
• výstavba větných celků
• odkazování v textu
• prostředky textové návaznosti
3B: nadvětná syntax, koherence textu:
• kompozice textu
• strukturovanost a členění textu
• soudržnost textu
• způsob vedení argumentace
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Další podmínky hodnocení:
d) Pokud je rozsah písemné práce nižší než 250 slov (vlastního textu žáka bez případného převzetí
textu ze zadání písemné práce), písemná práce se dále nehodnotí a celkový počet bodů za
písemnou práci je 0 bodů.
e) Pokud je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo 1B hodnocena počtem bodů 0, písemná práce
se dále nehodnotí a celkový počet bodů za písemnou práci je 0 bodů.
f) Maximální počet získaných bodů je 30, hranice úspěšnosti je 12 bodů. Při bodovém hodnocení
nižším než stanovená hranice – žák neuspěl.

Hodnocení zkoušek pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky
➢ kritéria hodnocení výsledků žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků
➢ žákovy speciální vzdělávací potřeby jsou pak zohledněny u písemné práce i ústní zkoušky
v souladu s doporučením školského poradenského zařízení

3. Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury
g) Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústné zkoušky 60 % z celkového hodnocení.
h) Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části zkoušky – ústní zkoušku a
písemnou zkoušku. V případě, že žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, koná
v opravném termínu tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
i) Bodová hodnocení dílčích zkoušek budou přepočtena podílem ne celkovém hodnocení, tj.
bodové hodnocení písemné práce 40 % a bodové hodnocení ústní zkoušky 60 %. Maximální
dosažitelný přepočtený počet bodů činí 28,8 bodů.
j) Přepočtený počet bodů žáka bude převeden na procenta úspěšnosti, a to tak, že 28,8
přepočtených bodů je rovno 100 % (maximum) a 12,6 přepočtených bodů je rovno 43,75 %
(minimum pro úspěšné složení zkoušky).
k) Procentuální úspěšnost bude převedena na výsledné hodnocení stupněm prospěchu, a to
následovně:

Procentuální úspěšnost

Stupeň prospěchu

více než 87 %
více než 73 %
více než 58 %
více než 43 %
43 % a méně

1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
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l)

Pokud bude profilová zkouška z českého jazyka a literatury složena pouze z jedné části (buď
písemné práce, nebo ústní zkoušky), bude hodnocení této části tvořit 100 % z celkového
hodnocení. Maximální dosažitelné hodnocení příslušné části bude rovno 100 %. Převedení
procentuální úspěšnosti na stupeň prospěchu bude provedeno dle písmene k. uvedeného shora.

Ve Zlíně dne: 20.9.2021

Mgr. David Martinek
ředitel školy

4

