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STRUKTURA A KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z JAZYKA 

ČESKÉHO A LITERATURY   

pro jarní a podzimní zkušební období 2023 

denní i dálková forma vzdělávání 

pro obory: 

 

 31 – 43 – M/01 Oděvnictví 

82 – 41 – M /07 Modelářství a návrhářství oděvů 

82 – 41 - M/03 Scénická a výstavní tvorba 

 

Maturitní zkouška z jazyka českého a literatury ve školním roce 2022-2023 

se skládá ze tří dílčích zkoušek: 

 

1. didaktického testu – společná část maturitní zkoušky – vyhodnocuje CERMAT, 

2. písemné slohové práce – profilová část maturitní zkoušky – hodnotí škola, 

3. ústní zkoušky – profilová část ústní zkoušky – hodnotí škola. 

Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku z jazyka českého a literatury, pokud vykoná 

úspěšně všechny dílčí zkoušky.  

Výpočet výsledku komplexní zkoušky z jazyka českého a literatury vychází z hodnocení dvou 

dílčích zkoušek v poměru: 

 písemná práce – 40% 

 ústní zkouška – 60% 

Didaktický test z českého jazyka a literatury 

- Didaktický test ověřuje osvojení základních jazykových a literárních vědomostí a 

dovedností.  

- Časový limit pro konání didaktického testu je 85 minut. 

- Didaktický test je hodnocen slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním 

vyjádřením úspěšnosti (hranici úspěšnosti určuje CERMAT a je specifikována na 1. 

straně didaktického testu). 

Maturitní písemná slohová práce z českého jazyka a literatury 

- Zadání slohové práce je totožné pro studenty všech oborů maturitního ročníku. Práce je 

zadána všem studentům ve stejný den a ve stejný čas. 

- Slohovou prací se rozumí vytvoření souvislého textu o minimálním rozsahu 250 slov. 

Maximální rozsah není stanoven. 

- Písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. 

- Při konání písemné práce mohou studenti využívat Pravidla českého pravopisu.  

- Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 4 zadání, která se studentům zpřístupní 

v okamžiku zahájení zkoušky. Tato zadání obsahují název zadání, způsob zpracování 

zadání a případně výchozí text k zadání. 
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- Zadány budou slohové útvary z následujícího výčtu - vypravování, charakteristika, 

popis (prostý popis, líčení), administrativní text (např. otevřený dopis, žádost, 

stížnost…), publicistický text (např. zpráva, článek…), úvahový text. 

- Hodnocení práce bude vycházet z následujících kritérií - relevantnost práce 

k vybranému tématu, dodržení zásad zvoleného slohového útvaru, pravopisná 

správnost, tvaroslovná správnost, vhodně použitá užitá slovní zásoba (adekvátní 

danému útvaru a stylu), vhodně zvolené syntaktické prostředky, logická a přehledná 

strukturace textu, vhodně zvolené prostředky textové návaznosti. 

- Práce bude hodnocena na bodové škále v rozsahu 0 - 30 bodů. 

Ústní zkouška z jazyka českého a literatury 

- Při ústní zkoušce si žák losuje z vlastního seznamu 20 literárních děl jedno dílo (vlastní 

seznam literárních děl si vytváří žák na základě školního seznamu literárních děl a 

odevzdá ho ředitelce školy nejpozději do 31. 3. 2023). 

- Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, žáci se připravují „na potítku“ 20 minut. 

- 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 žáka vztahující se k učivu o 

jazyce a slohu. 

- Hodnocení ústní zkoušky bude vycházet z následujících kritérií – analýza uměleckého 

textu, literárněhistorický kontext díla, analýza neuměleckého textu, stylistický a 

jazykový rozbor úryvků, výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami 

jazykové kultury. 

- Výkon žáka při ústní zkoušce je hodnocen na bodové škále 0 - 28 bodů.  
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