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Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky předmětu český jazyk a literatura ve
školním roce 2021-2022 (platí pro jarní i podzimní zkušební období)
pro obory:

18-20-M/01 Informační technologie
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
53-41-M/03 Praktická sestra
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Písemná práce z českého jazyka
Písemná práce je vypracována na základě schválených témat ředitelkou školy. Žák si vybírá
zadání ze 4 témat. Rozsah písemné práce je min 250 slov.
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z
dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy
předmětem hodnocení.
Struktura hodnocení písemné práce

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií
1A – téma, obsah
1B – komunikační situace
2. Funkční užití jazykových prostředků
2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2B – lexikum:
• adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru
• použití pojmenování v odpovídajícím významu
• šíře a pestrost slovní zásoby
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu
3A – větná syntax, textová koheze:
• výstavba větných celků
• odkazování v textu
• prostředky textové návaznosti
3B – nadvětná syntax, koherence textu:
• kompozice textu
• strukturovanost a členění textu
• soudržnost textu
• způsob vedení argumentace
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Český jazyk a literatura – bodová škála hodnocení písemných prací
0
1
2
1A

Text se nevztahuje k zadanému
tématu.

Text se od zadaného tématu
podstatně odklání a/nebo je téma
zpracováno povrchně.

1B

Text prokazatelně reaguje na jiné
vymezení komunikační situace.

Text vykazuje značné nedostatky
vzhledem k zadané komunikační
situaci.

2A

• Pravopisné a tvaroslovné chyby se
vyskytují ve vysoké míře (10 a více
chyb)1.

• Chyby mají zásadní vliv na čtenářský
komfort adresáta.
• Slovní zásoba je nemotivovaně chudá
až primitivní.

2B

• V textu se vyskytují ve vysoké míře
výrazy, které jsou nevhodně volené
vzhledem k označované skutečnosti.

• Volba slov a slovních spojení zásadně

• Pravopisné a tvaroslovné chyby se
vyskytují ve větší míře (8-9 chyb).

• Chyby mají vliv na čtenářský komfort
adresáta.

Text se od zadaného tématu v
některých pasážích odklání
a/nebo jsou některé textové
pasáže povrchní.
Text vykazuje nedostatky vzhledem k
zadané komunikační situaci.

• Pravopisné a tvaroslovné chyby se
vyskytují často (6-7 chyb).

• Některé chyby mají vliv na čtenářský
komfort adresáta.

• Slovní zásoba je nemotivovaně chudá.

• Slovní zásoba je spíše chudá.

• V textu se ve větší míře vyskytují

• V textu se často vyskytují výrazy, které

výrazy, které jsou nevhodně volené
vzhledem k označované skutečnosti.

• Volba slov a slovních spojení narušuje
porozumění textu.

jsou nevhodně volené vzhledem k
označované skutečnosti.

• Volba slov a slovních spojení občas
narušuje porozumění textu.
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Text
v
zásadě
odpovídá
zadanému tématu a zároveň je
téma zpracováno v zásadě
funkčně.
Text v zásadě odpovídá zadané
komunikační.

• Pravopisné a tvaroslovné chyby se
objevují místy (4-5 chyb).

• Chyby v zásadě nemají vliv na
čtenářský komfort adresáta.

• Slovní zásoba je vzhledem ke

• Výstavba větných celků je
nemotivovaně jednoduchá až
primitivní, nebo je ve vysoké míře
přetížená.

• Syntaktické nedostatky se v textu
vyskytují ve vysoké míře.

• Nedostatky mají zásadní vliv na

• Výstavba

větných
celků
je
nemotivovaně jednoduchá, nebo je ve
větší míře přetížená.

• Syntaktické nedostatky se v textu
vyskytují ve větší míře.

• Nedostatky mají vliv na čtenářský

• Výstavba větných celků je spíše
jednoduchá, nebo přetížená.

• Syntaktické nedostatky se v textu
vyskytují občas.

• Nedostatky mají občas vliv na
čtenářský komfort adresáta.

komfort adresáta.

Text odpovídá zadané komunikační
situaci.

Text
plně
odpovídá
komunikační situaci.

• Pravopisné a tvaroslovné chyby se

objevují jen ojediněle (2-3 chyby).
• Chyby nemají vliv na čtenářský
komfort adresáta.

• Případné chyby nemají vliv na

• V textu se místy vyskytují výrazy,

• V textu se jen ojediněle vyskytne

• V textu se nevyskytují výrazy, které

výraz, který je nevhodně volený
vzhledem k označované skutečnosti.

jsou nevhodně volené vzhledem k
označované skutečnosti.

které jsou nevhodně volené
vzhledem k označované skutečnosti.

• Výstavba větných celků je v zásadě
promyšlená a syntaktické prostředky
jsou vzhledem ke komunikační situaci
v zásadě funkční.

• Místy se v textu objevují syntaktické
nedostatky.

• Nedostatky mají místy vliv na

• Volba slov a slovních spojení
nenarušuje porozumění textu.

• Výstavba větných celků je promyšlená
a syntaktické prostředky jsou
vzhledem ke komunikační situaci
téměř vždy funkční.

• Syntaktické nedostatky se v textu
vyskytují jen ojediněle.

• Nedostatky nemají vliv na čtenářský
komfort adresáta.

• Kompozice textu je v zásadě vyvážená. • Kompozice textu je promyšlená a

• Členění textu je nelogické.

• V členění textu se ve větší míře

• V členění textu se často vyskytují

• Text je až na malé nedostatky vhodně

• Adresát musí vynaložit velké úsilí, aby
se v textu zorientoval, nebo se v textu
neorientuje vůbec.

• Argumentace je ve větší míře
nesrozumitelná.

• Adresát musí vynaložit úsilí, aby se v
textu zorientoval.

členěn a logicky uspořádán.

• Argumentace je občas nesrozumitelná. • Argumentace je v zásadě srozumitelná.
• Organizace textu má vliv na čtenářský
komfort adresáta.

čtenářský komfort adresáta.

rozmanité lexikální prostředky jsou
plně funkční.

• Kompozice textu je spíše nahodilá.
nedostatky.

téměř nevyskytují (0-1 chyba).

• Slovní zásoba je motivovaně bohatá,

• Kompozice textu je nepřehledná.
vyskytují nedostatky.

zadané

• Pravopisné a tvaroslovné chyby se

• Text je nesoudržný a chaotický.
• Text je argumentačně nezvládnutý.

•
•
•
•

Text plně odpovídá zadanému
tématu a zároveň je téma zpracováno
plně funkčně.

rozmanité lexikální prostředky jsou
téměř vždy funkční.

čtenářský komfort adresáta.

čtenářský komfort adresáta.

3B

Text odpovídá zadanému tématu a
zároveň je téma zpracováno
funkčně.

• Slovní zásoba je spíše bohatá,

nenarušuje porozumění textu.

3A

5

zvolenému zadání postačující, ale
nikoli potřebně pestrá a bohatá.

• Volba slov a slovních spojení v zásadě

narušuje porozumění textu.
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• Organizace textu v zásadě nemá vliv na
čtenářský komfort adresáta.

vyvážená.

• Text je vhodně členěn a logicky
uspořádán.

• Volba

slov a slovních spojení
nenarušuje porozumění textu.

• Výstavba větných celků je
promyšlená a syntaktické prostředky
jsou vzhledem ke komunikační situaci
plně funkční.

• Syntaktické nedostatky se v textu
téměř nevyskytují.

• Čtenářský komfort adresáta není
narušován.

• Kompozice textu je precizní.
• Text je vhodně členěn a logicky
uspořádán.

• Argumentace je velmi vyspělá.

• Argumentace je srozumitelná.

• Organizace textu nemá vliv na

• Organizace textu nemá vliv na

čtenářský komfort adresáta.

čtenářský komfort adresáta.

Za každou oblast hodnocení může žák dostat maximálně 5b, celkově tedy max. 30b.
Minimální počet bodů, který musí žák dosáhnout, aby v písemné práci uspěl, je stanoven na 12b.
Pokud žák získá 0 bodů v oblasti hodnocení 1, celá PP je hodnocena 0 body.
Tato kritéria jsou platná i pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek ke konání maturitní zkoušky. Hodnocení v jednotlivých kritériích bude na základě doporučení školského
poradenského zařízení navýšeno o 1 bod, přičemž toto navýšení nesmí překročit maximální výši hodnocení daného oddílu. Úprava hodnocení bude zaznamenána v protokolu o výsledcích
přidáním znaménka + k bodovému hodnocení dané oblasti (např. slovní zásoba a pravopis 2+).
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Ústní zkouška z českého jazyka

Struktura ústní zkoušky
kritérium

ověřované vědomosti a dovednosti

ANALÝZA
UMĚLECKÉHO
TEXTU

I. část
•
•
•
•
•

literární druh a žánr
zasazení výňatku do kontextu díla
téma a motiv
časoprostor
kompoziční výstavba

II. část
•
•
•
•

vypravěč / lyrický subjekt
postava
typy promluv
veršová výstavba

III. část
LITERÁRNĚHISTORICKÝ
KONTEXT
ANALÝZA
NEUMĚLECKÉHO
TEXTU

•

jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

•
•

kontext autorovy tvorby
literární / obecně kulturní kontext

I. část
•
•
•
•

hlavní myšlenka textu
podstatné a nepodstatné informace
domněnky a fakta
komunikační situace (např. účel, adresát)

II. část

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ
PROJEVU

•
•
•
•

funkční styl
slohový útvar a postup
kompoziční výstavba výňatku
jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

•
•
•

významová adekvátnost a srozumitelnost
stylová úroveň
jazyková korektnost

Kritéria hodnocení ústní zkoušky
Za každou posuzovanou oblast hodnocení lze dosáhnout 0-4 bodů. Tedy:
•
•
•
•

za analýzu literárního textu max. 12b
za literárněhistorický kontext max. 4b
za analýzu neliterárního textu max. 8b
za jazykovou úroveň projevu max. 4b
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Maximální bodový součet činí tedy 28 bodů. Aby žák u ústní maturitní zkoušky uspěl, musí
dosáhnout minimálně 13 bodů (cut-off skóre). Známka bude přidělena na základě bodového součtu
takto:
•
•
•
•
•

28 – 25 bodů = výborný
24 – 21 bodů = chvalitebný
20 – 17 bodů = dobrý
16 – 13 bodů = dostatečný
≤ 12 bodů = nedostatečný

Podrobná bodová škála k hodnocení je uvedena jako příloha ke stanoveným kritériím.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
1. Minimálně 3 body za analýzu uměleckého textu.
2. Minimálně 1 bod za literárněhistorický kontext.
Nesplnění jedné z těchto podmínek (anebo obou těchto podmínek) znamená, že žákův výkon je
hodnocen 0 body, a tedy známkou nedostatečný.
Bodová škála k hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

Tato kritéria jsou platná i pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek ke konání maturitní zkoušky. Hodnocení v
jednotlivých kritériích bude na základě doporučení školského poradenského zařízení navýšeno o 1 bod, přičemž toto navýšení
nesmí překročit maximální výši hodnocení daného oddílu. Úprava hodnocení bude zaznamenána v protokolu o výsledcích
přidáním znaménka + k bodovému hodnocení dané oblasti.

4

Celkové hodnocení žáka se stanoví takto:
1. Dosažený bodový výsledek žáka z písemné práce a ústní zkoušky se převede na procentní
body.
2. Celkové hodnocení žáka se pak stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných
v písemné práci a ústní zkoušce, přičemž hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení
ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu český jazyk.

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka:
Hranice
úspěšnosti
zkoušky v %

≥87 až 100

≥73 až <87

≥58 až <73

≥43 až <58

<43

Převod
procentních
bodů na
známku

1
(výborný)

2
(chvalitebný)

3
(dobrý)

4
(dostatečný)

5
(nedostatečný)
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