
Maturitní zkouška z profilového předmětu český jazyk 

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury  

 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 

minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla 

českého pravopisu.  

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 

před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 

Typy slohových prací jsou zejména úvaha, vypravování, dopis, jako např. formální nebo 

motivační dopis, článek do školního časopisu, texty publicistického stylu, prostý nebo 

umělecký popis, popis pracovního postupu nebo odborný popis, referát, stížnost, 

reklamace, zpráva, charakteristika, pozvánka, recenze apod. 

Písemná práce je rukopisná.  

Hranice pro úspěšné složení písemné zkoušky je 40%, což je 12 bodů z celkových 30 bodů. 

Hodnocení bude brát v úvahu stylistickou úroveň vypracování textu, dodržení tématu, 

slohového útvaru a bohatství lexika, stejně jako oblast gramatiky, morfologie s důrazem na 

syntaktickou stavbu textu. 

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí  

 

Z maturitního seznamu literárních děl (web školy Student – teoretická výuka – český jazyk 

– doporučená četba) a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v 

počtu 20. Žák odevzdá seznam svému vyučujícímu českého jazyka do 31. března roku, v 

němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se 

maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze 

losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. 

do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům 

maturitního seznamu literárních děl.  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. 

Pracovní list obsahuje dvě části – v první části se nachází úryvek uměleckého textu, např. 

část básně, eposu, sonetu, povídky nebo románu, druhou částí je úryvek neuměleckého 

textu, např. úryvek odborného textu, článku z novin apod. Součástí pracovního listu je i 

zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

 

Za ústní zkoušku je maximální bodový zisk 28 bodů, což odpovídá 100% hodnocení. 

Hranice pro úspěšné složení ústní zkoušky je 44%, což je 13 bodů z celkových  28 bodů.  

 

 

https://www.statnimaturita-cestina.cz/uvaha-u-maturity-z-cj-a-jak-ji-napsat-na-jednicku
https://www.statnimaturita-cestina.cz/vypravovani
https://www.statnimaturita-cestina.cz/jak-psat-motivacni-dopis
https://www.statnimaturita-cestina.cz/odborny-popis
https://www.statnimaturita-cestina.cz/referat
https://www.statnimaturita-cestina.cz/jak-napsat-stiznost-u-maturity-z-cestiny-na-jednicku
https://www.statnimaturita-cestina.cz/reklamace-vzor
https://www.statnimaturita-cestina.cz/psani-zpravy
https://www.statnimaturita-cestina.cz/charakteristika


Hodnocení ústní zkouška: 

Známka 1: 28 – 26 bodů 

Známka 2: 25 – 22 bodů 

Známka 3: 21 – 18 bodů 

Známka 4: 17 – 13 bodů 

Neprospěl: 12 bodů a méně 

 

Hodnocení písemná zkouška: 

Známka 1: 30 – 27 bodů 

Známka 2: 26 – 22 bodů 

Známka 3: 21 – 17 bodů 

Známka 4: 16 – 12 bodů 

Neprospěl: 11 bodů a méně 

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

hodnocení zkušebního předmětu.  

Celkové hodnocení - známky z profilové zkoušky z předmětu český jazyk: 

Známka 

z ústní 

zkoušky 

Známka 

z písemné 

zkoušky 

Celková 

známka 

1 1 1 

1 2 1 

1 3 2 

1 4 2 

2 1 2 

2 2 2 

2 3 2 

2 4 3 

3 1 2 

3 2 3 

3 3 3 

3 4 3 

4 1 3 

4 2 3 

4 3 4 

4 4 4 

 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku 

úspěšně, pokud úspěšně složí všechny části dané zkoušky. 



Odlišnosti konání zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek  

pro konání maturitní zkoušky 

 

Škola se bude řídit doporučeními posudku k přiznání uzpůsobení podmínek maturitní 

zkoušky. Posudek musí žák odevzdat nejpozději v termínu odevzdání přihlášek žáka 

k maturitní zkoušce škole.  

 

 


