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Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
z českého jazyka a literatury 

školní rok 2022/2023 
Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Hodnocení každé části zkoušky 

se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo 

„neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

Celkového hodnocení zkušebního předmětu tvoří 40 % hodnocení písemné práce a 60 % 

hodnocení ústní zkoušky.  

Pokud žák zkoušku nebo část zkoušky nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU 
PÍSEMNÉ PRÁCE 

Zkušební předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura 

(ČJL) je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií: 

1.Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

1A Korespondence: text –zadání –obsah–téma.  

1B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar). 

2.Funkční využití jazykových prostředků  

2A Pravopis a tvarosloví. 

2B Volba lexika (adekvátnost, přiměřenost). 

3.Kompoziční výstavba textu 

3A Formální prostředky textové návaznosti. 

3B Výsledná soudržnost a věcná souvislost textu. 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0–1–2–3–4–5. 

V případě, kdy je písemná práce v prvním z kritérií (Vytvoření textu podle zadaných kritérií) 

hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů 

za písemnou práci je roven „0“. Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu 

z těchto charakteristik: 

obsah, téma: text nepojednává o zadaném tématu, vyjadřuje se k jinému tématu a nijak 

se nesnaží reflektovat téma uvedené v zadání písemné práce (není tedy splněno dílčí 

kritérium1A; 

útvar: text prokazatelně nevykazuje charakteristiky daného útvaru, resp. komunikační 

situace, která je předmětem zadání (není tedy splněno dílčí kritérium1B);  
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rozsah textu: text nesplňuje požadovaný rozsah slov tj.  250 slov. 

Bodová škála hodnocení je podrobněji uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto sdělení. 

 

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU PÍSEMNÉ 
PRÁCE 

Dílčí zkoušku, konanou formou písemné práce, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne v 

případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura nejméně 40procentních bodů.  

Dílčí zkouška konaná formou písemné 
práce z předmětu: 

Hranice 
úspěšnosti 
v bodech 

Maximální 
počet bodů 

Český jazyk a literatura 12 30 
 

 

Přepočet bodů na známky: 

30-27 = 1 

26-22 = 2 

21-17 = 3 

16-12 = 4 

11-0 = 5 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU 
ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Zkušební předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je 

hodnocena podle čtyř následujících kritérií: 

1.Analýza uměleckého textu: 

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 

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 

oblastech. Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4. 

Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.  

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.  

Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. 

kritérium) platí:  

1. Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud 

získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  
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2. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud 

získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se 

vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka 

hodnocení:  

3. Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy 

uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I.  

až II.  části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s 

jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.  

Struktura ústní zkoušky a bodová škála hodnocení je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto sdělení. 

 

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU ÚSTNÍ 
ZKOUŠKY 

Dílčí zkoušku, konanou formou ústní zkoušky, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně  

44procentních bodů, což v absolutních bodech znamená: 

 

Dílčí zkouška konaná formou ústní z 
předmětu: 

Hranice 
úspěšnosti 
v bodech 

 
Maximální 
počet bodů 

Český jazyk a literatura 13 28 

 

Přepočet bodů na známky: 

28–25 = 1 

24-21 = 2 

20-17 = 3 

16-13 = 4 

12-0 = 5 
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Příloha č. 1: 
A) Kritéria hodnocení ústní zkoušky – struktura ústní zkoušky 
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B) Bodová škála k hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury 

 



Vyšší odborná škola, 

Střední průmyslová škola automobilní a technická 
Skuherského 3/1274, 370 04 České Budějovice 

 

C) Bodová škála k hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury 

 


