
KRITÉRIA MATURITNÍ ZKOUŠKY  

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURA 

1. Pro ústní zkoušku z jazyka českého a literatury žák předkládá vlastní seznam 20 literárních děl 

na předtištěném formuláři dle stanovených kritérií, a to do 31. března daného školního roku. 

2. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 

K pracovnímu listu žák obdrží Strukturu ústní zkoušky z jazyka českého a literatury.  

3. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

4. Ústní zkouška z jazyka českého a literatury bude hodnocena dle následujících kritérií: 

KRITÉRIUM 
OVĚŘOVANÉ VĚDOMOSTI  

A DOVEDNOSTI 

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

1. Analýza uměleckého 

textu 

I. část  

• zasazení výňatku do kontextu díla   

• hlavní téma díla a motivy výňatku 

• čas a prostor díla  

• kompoziční výstavba díla 

• literární druh a žánr  

0–5 

II. část   

• vypravěč / lyrický subjekt a vyprávěcí 

způsoby 

• charakteristika postav 

• veršová výstavba  

0–5 

III. část  

• jazykové prostředky a jejich funkce ve 

výňatku  

• tropy a figury a jejich funkce ve výňatku  

0–5 

2. Literárněhistorický 

kontext 

• kontext autorovy tvorby  

- podstatné okolnosti autorova života 

- dílo autora 

• literární / obecně kulturní kontext  

- literární sloh a směr – charakteristika 

- hlavní představitelé a jejich dílo 

0–7 

3. Analýza 

neuměleckého 

textu 

• hlavní myšlenka textu, podstatné a 

nepodstatné informace   

• funkční styl, slohový útvar a komunikační 

situace 

• slohový postup a kompoziční výstavba 

výňatku  

• jazykové prostředky a jejich funkce ve 

výňatku 

0–5 

4. Výpověď v souladu 

s jazykovými normami 

a se zásadami 

jazykové kultury 

 

0–3 



Vnitřní podmínka hodnocení:  

Pokud žák nezíská v 1. kritériu minimálně 3 body, ve 2. kritériu minimálně 2 body a ve  

3. kritériu minimálně 1 bod, nemůže být hodnocen a v ústní zkoušce neprospěl. 

5. Body za jednotlivá kritéria se sčítají a celkem je tedy možno získat maximálně 30 bodů, které 

jsou přepočítány na známky dle níže uvedené stupnice: 

BODY HODNOCENÍ 

30–26 výborně 

25–21 chvalitebně 

20–17 dobře 

16–12 dostatečně 

11–0 nedostatečně 

6. Váha známky PP k ÚZ je: 40 % k 60 %, tj. 2:3. 


