
 

STRUČNÁ OSNOVA ústní zkoušky z českého jazyka a literatury: 
 

1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím vědomostí získaných 
přečtením celého díla)  

úkoly k 1. ukázce z knihy: 
1. Zařadit ukázku do kontextu knihy   

2. Povědět stručný obsah knihy (námět, motivy) 

3. Druh slovesného umění, žánr, forma a kompozice  

4. Rozbor jazykových prostředků: lexikální a stylistický rozbor - najít příznaková slova a slovní spojení, 
převažující typ vět. Forma vyprávění – úloha vypravěče 

5. Básnické jazykové prostředky - personifikace, metafory, epiteta, přirovnání s příklady 

6. U poezie určit formu verše, rým, rytmus, smysl básně 

7. Zařadit do uměleckého stylu, směru – uvést charakteristické rysy 

8. Pohovořit o významu díla, zajímavosti  (zfilmovaná díla, inspirace pro další umělce apod.) 

9. Pohovořit o autorovi, zařadit jeho tvorbu do souvislostí s dobou, uměleckým stylem, skupinami 
umělců apod. Uvést další významná díla spisovatele/spisovatelky. 

úkoly ke 2. ukázce: 

1. Charakteristika textu – téma, motivy, souvislost s prvním textem 

2. Slohový postup, slohový útvar 

3. Volba slov, lexikální rozbor, zařadit do jazykové vrstvy 

4. Jaký je účel textu 

 

Průběh ústní maturitní zkoušky:  
Student si losuje knihu ze svého seznamu přečtené literatury, 20 minut má na přípravu, přečte si 
pracovní list, napíše v bodech přípravu. Vlastní zkouška trvá 15 minut.   Student mluví asi 10 minut o 
knize a ukázkách z pracovního listu a 5 minut o dalším neuměleckém textu z pracovního listu, odpovídá 
na dotazy zkoušejících. Mluví spisovnou češtinou. 

 

 

Hodnocení u MZK – max. 28 bodů – 12 bodů za rozbor knihy,  5 bodů za rozbor neuměleckého textu,  

3 body za ústní projev. 

Za rozbor knihy je nutné získat nejméně 7 bodů, aby žák mohl uspět u maturitní zkoušky, celkově 
musí získat nejméně 10 bodů, aby prospěl dostatečně  

 

 

 

 

 

 

               



Kritéria  pro hodnocení ústní profilové zkoušky z Českého jazyka a 

literatury ve školním roce  

                                                  2022 - 2023 

Maximální počet bodů za hodnocení ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury je 28 

bodů 

 

1 – prospěl výborně             24 bodů – 28 bodů 

2 – prospěl chvalitebně       20 bodů -  23 bodů 

3 – prospěl dobře                 16 bodů -  19 bodů 

4 – prospěl dostatečně        12 bodů – 15 bodů 

5 – neprospěl                         0 bodů   -  11 bodů 

Vnitřní kritéria zkoušky z Českého jazyka a literatury 

Žák je hodnocen v 7 oblastech, v každé může získat maximálně 4 body 

Za celou dílčí zkoušku může žák získat nejvýše 28 bodů. 

Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a charakteristiku literárněhistorického 

kontextu (2. kritérium) platí tyto vnitřní podmínky hodnocení: 
- Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně  

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

tři body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body. 
- Pro kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury platí tato 

vnitřní podmínka hodnocení: 
- Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. V I. a 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. 
Analýze uměleckého textu a charakteristice literárněhistorického kontextu by měly být věno-
vány 2/3 celkové časové dotace (tj. cca 10 minut), analýze neuměleckého textu 1/3 
(cca 5 minut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově, 26.9. 2022     Navrhl: Mgr. Jiří Mašek 

          Mgr. Eva Jiřičková 

        Vyučující ČJL 

        Schválil: Ing. Jana Rulcová 

        ředitelka školy 


