
              Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

místo poskytovaného vzdělávání Průkopníků 290, Plzeň-Křimice 

 

Kritéria a hodnocení profilové maturitní zkoušky z předmětu 

Český jazyk a literatura 

 

obory vzdělání:  39 – 41 – L/01 AUTOTRONIK                                                                                                          

64 – 51  – L/51 PODNIKÁNÍ 

 

1) SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

- didaktické testy jsou vyhodnocovány Cermatem a budou hodnoceny pouze slovně: uspěl(a) / neuspěl(a) s procentuálním 
vyjádřením úspěšnosti 

2) PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

- zkouška ve formě písemné práce 

- ústní zkouška 

 
Písemná práce z českého jazyka a literatury: 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná 
práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Při zkoušce je zákaz využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků (mobilní telefony musí být vypnuty). 

Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. 
Po zahájení zkoušky si žák jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a 
popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání. Písemnou práci 
konají žáci ve stejný den a čas. Záznam bude proveden rukopisem. Studenti, kteří mají platné doporučení poradenského zařízení 
o uzpůsobení podmínek MZ, konají písemnou práci podle doporučení poradenského zařízení. 
 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury: 

Probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní část maturitní zkoušky je 15 až 20 minut, 

čas zkoušení při ústní zkoušce je maximálně 15 minut. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určila ředitelka školy v 
souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam 101 literárních děl.   

Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Z maturitního seznamu 
literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl.  Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března pro jarní zkušební 
období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do data uvedeného výše vlastní seznam literárních děl, 
losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z 
konkrétního literárního díla. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. V 
jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.  

Při zkoušce je zákaz využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků (mobilní telefony musí být vypnuty). 

HODNOCENÍ ZKOUŠEK   

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  
a) písemná práce 

- hranice úspěšnosti v bodech: 12 

- maximální počet bodů: 30 

 

 



dílčí kritéria pro hodnocení písemné práce: 
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

- 1A. téma, obsah 

- 1B. komunikační situace, slohový útvar 

2. Funkční užití jazykových prostředků 

- 2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

- 2B lexikum 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

- 3A větná syntax, textová koheze 

- 3B nadvětná syntax, koherence textu 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2– 3 – 4 – 5, tj. maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí 
zkoušku je tedy 30. 
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření textu podle zadaných kritérií) 
hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“. 
 

Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 
- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: 
text se prokazatelně nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma; 
- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: 
text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace; 
- písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to 

ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 slov) 
 

b) forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
- hranice úspěšnosti v bodech: 12 

- maximální počet bodů: 28 

 

dílčí kritéria pro hodnocení dílčí zkoušky konané formou ústní: 
1. Analýza uměleckého textu: 

- I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 

- II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba 

- III. část: jazykové prostředky 

2. Literárněhistorický kontext literárního díla (autorova tvorba / obecně kulturní kontext) 
3. Analýza neuměleckého textu: 

- I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace 

- II. část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech. Každé kritérium, resp. Dílčí 
kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28. 
 

c) Převod výsledků zkoušek vyjádřených body na známku 

 

Žák zkoušku vykoná úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí části dané zkoušky. 
Z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 
zkušebního předmětu. Z toho důvodu se počet bodů z písemné práce násobí koeficientem 4, počet bodů z ústní zkoušky 
koeficientem 6 a vytvoří se součet, tj. celkový počet bodů. Žák, aby uspěl, musí získat minimální počet bodů z písemné práce 12 
a ústního zkoušení 12. Přepočteno koeficienty to je 12x4+12x6=120. Maximální hodnota celkového počtu bodů je tedy 
30x4+28x6=288. 

 

Tabulka převodu celkového počtu bodů na známky: 
body   známka 

245 - 288  1 (výborný) 
202 - 244  2 (chvalitebný) 
159 – 201  3 (dobrý) 
120 - 158  4 (dostatečný) 
0 – 119   5 (nedostatečný) 
 

 

Za předmětovou komisi vyhotovila Mgr. Jana Bočková. 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka SPŠD 


