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Střední odborné učiliště, Hluboš 178, 262 22 Hluboš 

 

Kritéria hodnocení písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a 

literatury ve školním roce 2022/2023 
 

 

Hodnocení a klasifikace profilové části maturitní zkoušky 

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 

Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části 

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

hodnocení zkušebního předmětu. 

 

 

Hodnocení písemné maturitní práce 

1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 140 minut včetně času na volbu zadání. 

2. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

3. Pro písemnou práci ředitel školy stanovil 5 zadání, která se žákům zpřístupní 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahují název zadání, 

způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 

4. Zadání písemné práce z českého jazyka je stejné pro všechny žáky všech oborů vzdělání 

maturitních tříd. Písemnou práci konají žáci všech oborů ve stejný den a čas. 

5. Při konání písemné práce z českého jazyka každý žák sedí v samostatné lavici. 

6. Zadání a témata určí vyučující českého jazyka a odevzdají je řediteli školy do předem 

stanoveného termínu. 

7. Ředitelem školy je stanoveno 6 kritérií hodnocení: 

a. Téma a obsah (dodržení a zpracování tématu)  

b. Komunikační situace a slohový útvar (dodržení zadané situace a slohového útvaru)  

c. Tvarosloví  a pravopis (pravopisné a tvaroslovné chyby a jejich vliv na adresáta)  

d. Slovní zásoba (motivovanost a bohatost slovní zásoby)  

e. Větná syntax a textová koheze (výstavba větných celků, prostředky textové 

návaznosti) 

f. Nadvětná syntax a koherence textu (kompozice textu, členění a soudržnost textu) 

 

Vyučující českého jazyka hodnotí písemnou práci body. Každá část má minimální počet 0 bodů 

a maximální počet 5 bodů. Pro úspěšné zvládnutí je maximální počet bodů 30 a minimální 

počet bodů 12. 
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Stupně hodnocení: 

30 – 27 b. výborný 

26 – 22 b. chvalitebný 

21 – 18 b. dobrý 

17 – 12 b. dostatečný 

11 – 0  b. nedostatečný 

 

 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky 

1. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ředitel školy stanovil 25 témat, která 

vycházejí z ŠVP a jsou platná i pro náhradní či opravnou zkoušku.  

2. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru 

s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu jednomu tématu.  

3. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. 

Časový limit pro přípravu na ústní zkoušku je 20 minut, samotná ústní zkouška trvá 15 

minut. 

4. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

5. Ředitelem školy jsou stanovena 4 kritéria hodnocení: 

a. Analýza uměleckého textu (literární druh, žánr, forma, motivy, jazykové a básnické 

prostředky)  

b. Literárně historický kontext (období, směr a jeho rysy, charakteristika autora, další 

autoři)  

c. Analýza neuměleckého textu (funkční styl, slohový útvar a postup, jazykové 

prostředky, znalost gramatiky)  

d. Fonologická kompetence (mluvnické prostředky a jejich správné použití, plynulost 

projevu a správná výslovnost)  

 

 

Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 28 bodů a minimální počet v bodech činí 13 bodů. 

Stupně hodnocení: 

28 – 25 b.  výborný 

24 – 21 b.  chvalitebný 

20 – 17 b. dobrý 

16 – 13 b.  dostatečný 

12 – 0 b. nedostatečný 
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Celkové hodnocení maturitní zkoušky 

Písemná práce tvoří 40 % celkového hodnocení a ústní zkouška tvoří 60 %celkového 

hodnocení. V případě odpuštění písemné práce MZ tvoří hodnocení ústní části 100 % výsledné 

známky. 

Písemná 
práce 
40% 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ústní 
zkouška 
60 % 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

Výsledná 
známka 

1  1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 

 

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti 

svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální 

úpravy zadání zkoušek profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení apod., a to na 

základě zprávy ŠPZ. 

 

V Hluboši dne 15. 1. 2023 

 

 Mgr. Drahomír Krbec 

        ředitel školy 
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