
 
 
 

ÚSTNÍ PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA  
 Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

ve školním roce 2020/2021  
  

1. Struktura ústní zkoušky  
 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 
zadání ověřující znalosti a dovednosti vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Struktura zkoušky 
se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a 
analýzy neuměleckého textu:  

 Charakteristika uměleckého textu je tvořena 3 částmi:  
o I. část: téma, kompozice, časoprostor, literární druh a žánr  
o II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy  
o III. část: jazykové prostředky  

 Literárněhistorický kontext díla  
 Analýza neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:  

o I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace  
o II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky  

 

2. Zadání  
 

Pro ústní profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury stanoví ředitelka školy v souladu s 
rámcovým a školním vzdělávacím programem seznam literárních děl, z něhož si žák připraví 
svůj vlastní seznam v počtu 20 děl podle stanovených kritérií. Základem zkoušky je 
vylosovaný pracovní list, který tvoří základ pro analýzu textu a představuje vlastní zadání 
zkoušky, jednoznačně určené názvem literárního díla.  

  

3. Specifikace zkoušky  
 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák 
vylosuje číslo pracovního listu. Příprava ke zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 
15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu 
dílu. Hodnocení každé úlohy provádějí dva členové maturitní komise jmenovaní pro zkoušku 
z českého jazyka a literatury, kteří zapisují body do Záznamu o hodnocení profilové zkoušky 
z českého jazyka a literatury. Celkem lze za ústní zkoušku získat 28 bodů, pro úspěšné 
absolvování této dílčí části maturitní zkoušky je třeba dosáhnout minimální hranice 
úspěšnosti 13 bodů.   
  

4. Způsob a kritéria hodnocení ústní zkoušky  
 

Hodnocení podle stanovených kritérií provádějí dva členové maturitní komise jmenovaní pro 
zkoušku z českého jazyka a literatury. Svoji shodu v bodovém hodnocení zaznamenávají do 
Záznamu o hodnocení ústní profilové maturitní zkoušky. Žák je hodnocen v 7 oblastech, ve 

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, příspěvková organizace 
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všech všech může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů za celou zkoušku. 
Minimální hranice úspěšnosti je 13 bodů.  
Pro hodnocení ústní zkoušky platí vnitřní podmínka hodnocení, že hodnocení 
kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje 
k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pokud žák získal 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.   
  

  0 bodů  1 bod  2 body  3 body  4 body  
ANALÝZA UMĚLECKÉHO A 
NEUMĚLECKÉHO TEXTU  

Ve sdělení se ve 
vysoké míře 
vyskytují 
nedostatky.  
Pomoc zkoušejícího 
je nutná ve vysoké 
míře.  
Analýza textu je 
nedostatečná.  
Tvrzení jsou 
nedostatečně 
doložena 
konkrétními 
textovými 
pasážemi.  

Ve sdělení se ve 
větší míře vyskytují 
nedostatky.  
Pomoc 
zkoušejícího je 
nutná ve větší 
míře.  
Analýza textu je 
dostatečná.  
Tvrzení jsou 
dostatečně 
doložena 
konkrétními 
textovými 
pasážemi.   

Ve sdělení se 
občas vyskytují 
nedostatky.  
  
Pomoc 
zkoušejícího je 
nutná občas.  
  
Analýza textu je 
dobrá.  
Tvrzení jsou dobře 
doložena 
konkrétními 
textovými 
pasážemi.   

Sdělení odpovídá 
zadání, nedostatky 
se objevují 
ojediněle.  
Pomoc zkoušejícího 
je nutná ojediněle.  
  
Analýza textu je 
velmi dobrá.  
Tvrzení jsou velmi 
dobře doložena 
konkrétními 
textovými 
pasážemi.  

Sdělení zcela 
odpovídá zadání, 
nedostatky se 
nevyskytují.  
Pomoc zkoušejícího 
není nutná.  
Analýza textu je 
výborná.  
Tvrzení jsou 
výborně doložena 
konkrétními 
textovými 
pasážemi.  

CHARAKTERISTIKA 
LITERÁRNĚHOISTORICKÉHO 
KONTEXTU  

Ve sdělení se ve 
vysoké míře 
vyskytují 
nedostatky.  
Pomoc zkoušejícího 
je nutná ve vysoké 
míře.  

Ve sdělení se ve 
větší míře vyskytují 
nedostatky.  
Pomoc 
zkoušejícího je 
nutná ve větší 
míře.  

Ve sdělení se 
občas objevují 
nedostatky.  
  
Pomoc 
zkoušejícího je 
nutná občas.  

Sdělení odpovídá 
zadání, nedostatky 
se objevují 
ojediněle.  
Pomoc zkoušejícího 
je nutná ojediněle.  

Sdělení zcela 
odpovídá zadání, 
nedostatky se 
nevyskytují.  
Pomoc zkoušejícího 
není nutná.  

VÝPOVĚĎ V SOULADU 
S JAZYKOVÝMI NORMAMI A 
ZÁSADAMI JAZYKOVÉ 
KULTURY  

Výpověď je ve 
vysoké míře 
v rozporu 
s jazykovými 
normami a se 
zásadami jazykové 
kultury.  
Projev není plynulý, 
v jeho strukturaci 
se ve vysoké míře 
vyskytují 
nedostatky.  
nebo  
Projev nelze 
hodnotit, žák téměř 
nebo vůbec 
nekomunikuje.  
Argumentace je 
nedostatečná.  

Výpověď je ve 
větší míře 
v rozporu 
s jazykovými 
normami a se 
zásadami jazykové 
kultury.  
Projev není 
plynulý, v jeho 
strukturaci se ve 
větší míře vyskytují 
nedostatky.  
Argumentace je 
dostatečná.  

Výpověď je občas 
v rozporu 
s jazykovými 
normami a se 
zásadami jazykové 
kultury.  
Projev není občas 
plynulý, v jeho 
strukturaci se 
občas objevují 
nedostatky.  
Argumentace je 
dobrá.  

Výpověď je 
v souladu 
s jazykovými 
normami a se 
zásadami jazykové 
kultury, nedostatky 
se objevují 
ojediněle.  
Projev je plynulý a 
vhodně 
strukturovaný, 
nedostatky se 
objevují ojediněle.   
Argumentace je 
velmi dobrá.  

Výpověď je 
v souladu 
s jazykovými 
normami a se 
zásadami jazykové 
kultury, nedostatky 
se téměř 
nevyskytují.  
Projev je plynulý a 
vhodně 
strukturovaný, 
nedostatky se 
téměř nevyskytují.  
Argumentace je 
výborná.   

 

  



 

5. Klasifikace ústní profilové maturitní zkoušky 

Žák prospěl a je z profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury klasifikován 
stupněm 1 – 4, pokud dosáhl stanoveného počtu bodů: 
 

 

Celkový počet dosažených 
bodů za ÚZ  

Nevyšší hranice procentních 
bodů pro známku  

Známka  

  
28 - 25 

  

  
100%  

1  
(výborný)  

  
24 - 21 

  

  
86%  

2  
(chvalitebný  

  
20 - 17 

  

  
71%  

3  
(dobrý)  

  
16 - 13 

  

  
57%  

4  
(dostatečný)  

  
12 a méně  

  

  
43%  

5  
(nedostatečný)  

  
  
  
  
  
Schváleno zkušební maturitní komisí 7. 6. 2021. 


