
Hodnotící kritéria profilové maturitní zkoušky z Českého jazyka a 
literatury – PÍSEMNÁ PRÁCE 

školní rok 2021-22 

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 
64-41-L/51  Podnikání 
 
Písemná část :   
Písemná část se skládá z pěti témat. Student vybere jedno téma, které zpracuje dle následující 
kritérií: 
 

- rozsah 250 slov – pokud nebude práce splňovat rozsah, bude hodnocena nedostatečně 
- 1. vytvoření textu dle zadaných kritérií  

téma, obsah, komunikační situace, slohový útvar 
- 2. funkční užití jazykových prostředků  

pravopis, tvarosloví, slovotvorba, lexikum 
- 3. syntaktická a kompoziční výstavba  

větná syntax, textová koheze, nadvětná syntax, koherence textu 
 

Žákům, kteří mají uzpůsobení podmínek konání MZ z ČJ, bude dle doporučení v jednotlivých 
kritériích přidán + 1 bod 

 

Maximální počet bodů v jednotlivých kritériích  

 kritérium 1 0-10 bodů 

 kritérium 2 0-10 bodů 

 kritérium 3 0-10 bodů 
                  celkem                           30 bodů 

Převod bodů na klasifikaci 

     

 výborný 27 – 30 bodů 87 –  100%  

 chvalitebný 23 – 26 bodů 73 –  86%  

 dobrý 18 – 22 bodů 58 – 72%  

 dostatečný 12 – 17 bodů 43 – 57 %  
 nedostatečný 11 a méně bodů   

  
 
   



 
  

Hodnotící kritéria profilové maturitní zkoušky z Českého jazyka a 
literatury – ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

školní rok 2021-22 

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 
64-41-L/51  Podnikání 

 
Ústní část :   

K ústní zkoušce předloží žák seznam 20 literárních děl, dle kritérií stanovených ředitelem 
školy, do 31. března 2022. Žák si vybere číslo pracovního listu, který obsahuje výňatek 
z vylosovaného literárního díla a výňatek z neuměleckého textu.  

V  kritériu 1 – 3 je žák hodnocen 0 - 1 - 2 - 3 - 4 body 

V kritériu 4 je žák hodnocen 0 – 1 – 2 body 

V hodnocení musí dosáhnout min. hranici 10 bodů za čtyři části a splnění vnitřní podmínky 
v kritériu 2, ve kterém musí žák dosáhnout alespoň 1 bodu 

Pokud žák prokazatelně neprokáže znalost díla /dílo prokazatelně nečetl/, bude 
zkouška předčasně ukončena a žák bude hodnocen nedostatečně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení profilové zkoušky z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY  



 
                                                                                                                     ANO  NE 
První vnitřní podmínka hodnocení - alespoň 1 bod v kritériu 2 splněna:                                                

       

  
Kritérium Dílčí část Body 

   
1. Analýza uměleckého textu I. část - téma, kompozice,lit. druh a žánr  0-4 
  II. část - vypravěč/lyrický subjekt,postava, promluvy, verš  0-4 
                  literární tropy a figury   

   
2. Literárněhistorický kontext  0-4 

   
3. Analýza I. část - porozumění textu, komunikační situace  0-4 
neuměleckého textu II. část - funkčněstylové charakteristiky  0-4 

   
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami, jazyková kultura  0-2 

   
BODŮ CELKEM   22 

 

 
   
   

                                                 

                                                                                               

Převod bodů na klasifikaci 

     

 výborný 20 – 22 bodů   87 –  100%  

 chvalitebný 17 – 19 bodů 73 –  86%  

 dobrý 13 – 16 bodů 59 – 72%  

 dostatečný 10 – 13 bodů 44 – 58 %  
 nedostatečný 9 a méně bodů 43% a méně  

     
 


