
Maturita z českého jazyka a literatury 2021/2022 

 

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury 

 

Student si vybírá z šesti zadání. 

Rozsah písemné práce: 250 slov. 

Časová dotace (vč. času na výběr zadání): 130 min. 

Student odevzdává pouze čistopis. 

Hodnocení písemné práce:  

- podle tabulky viz příloha 1 

Student může dosáhnout nejvýše 30 bodů. 

 

Studenti si budou volit z následujících slohových útvarů: 

a) vypravování 

b) úvahový text 

c) popis 

d) charakteristika 

e) článek (zpráva, reportáž) 

f) oficiální texty v rámci administrativního stylu (žádost, stížnost, reklamace, dopis…) 

Bodové hodnocení písemné práce tvoří 40 % výsledného hodnocení z předmětu český jazyk a 

literatura. 

 

2. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

 

Pravidla pro výběr knih ze školního kánonu: 

Student vybírá 20 literárních děl, a to za dodržení následujících minimálních počtů v daných 

blocích: 

BLOK A: Světová a česká literatura do konce 18. století − minimálně 2 tituly 

BLOK B: Světová a česká literatura 19. století − minimálně 3 tituly 

BLOK C: Světová literatura 20. století − minimálně 3 tituly 

BLOK D: Česká literatura 20. století − minimálně 4 tituly 

BLOK E: Novější a současná česká a světová literatura − minimálně 2 tituly 

 

Studentův seznam musí obsahovat minimálně 2 prozaická, 2 poetická (v kánonu psána 

zelenou barvou) a dramatická díla (v kánonu psána modrou barvou).  

 

Studentův seznam smí obsahovat maximálně 2 literární díla od stejného autora. 

 

Průběh a hodnocení ústní zkoušky: 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 min., ústní zkouška trvá 15 min. 

Pracovní list k ústní zkoušce obsahuje výňatek z uměleckého a neuměleckého textu. 



Obecná struktura k ústní zkoušce – viz příloha 2 

Hodnocení ústní zkoušky: 

- Podle tabulky viz příloha 3 

Student může dosáhnout nejvýše 28 bodů. 

 

- Vnitřní podmínky hodnocení:  

Student nevykonal ústní zkoušku úspěšně v případě, že za analýzu uměleckého textu (část I) 

získal méně než 4 body. 

Student nevykonal ústní zkoušku úspěšně v případě, že v části II nebo III obdržel  0 bodů. 

 

Bodové hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % výsledného hodnocení z předmětu český jazyk a 

literatura. 

 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky v procentech: 

100–89 % odpovídá známce 1 

88–75 % odpovídá známce 2 

74–60 % odpovídá známce 3 

59–42 % odpovídá známce 4 

41 % a méně odpovídá známce 5 
 

 

Státní didaktický test nemá na výslednou známku z maturitní zkoušky z ČJL vliv, 

studenti jsou v tomto testu hodnoceni pouze prospěl/neprospěl. Pro úspěšné složení 

maturitní zkoušky z ČJL je však nutné získat z didaktického testu „prospěl“.  

 


