
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FORMOU PÍSEMNÉ PRÁCE 

 

 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 

slov. 

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. 

 

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 

1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího 

textu k zadání může být i obrázek, graf. Při konání písemné práce z českého jazyka a literatury každý žák sedí v samostatné lavici. Žáci zapisují 

písemnou práci do záznamového archu, který obdrží od zadavatele zkoušky. 

Záznam textu:  rukopis 

Povolené pomůcky: psací potřeby, Pravidla českého pravopisu 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, 

navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení 

a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením.  

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. 

Při konání písemné práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

 

V případě zkoušek z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu. 





 



 
Hodnotící tabulka 

Počet bodů známka 

30–27 1 (výborný) 

26–22 2 (chvalitebný) 

21–17 3 (dobrý) 

16–12 4 (dostatečný) 

11 a méně 5 (nedostatečný) 

 
Práce bude hodnocena 0 body při:   

- nesplnění rozsahu 

- nesplnění tématu 

- nesplnění útvaru  

 

Pokud hodnotitel písemné práce navrhne hodnocení nedostatečný, posoudí písemnou práci další 2 hodnotitelé. Nedostatečná práce bude opatřena 

3 podpisy hodnotitelů a bude obsahovat také slovní hodnocení. Jedním z hodnotitelů bude vždy vedoucí předmětové komise ČJ. 

 

 

V Přerově dne 12. 1. 2022 

 

Mgr. Jiří Ocelka 

vedoucí PK ČJ a DV 

 


