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Profilová zkouška z předmětu český jazyk
a literatura pro školní rok 2022/2023
Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny studenty a skládá
se z písemné a ústní části.

1) Písemná práce
Cílem písemné práce je ověřit, zda student/ka dokáže napsat souvislý, myšlenkově
ucelený a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými
normami, zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky a zda se dokáže orientovat
v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.
Student/ka si vybírá z 4 tematicky různorodých zadání. Ta stanoví ředitelka školy, na
jejich přípravě se podílejí vyučující ČJL a přihlížejí k funkčním stylům, slohovým
postupům, žánrům, tématům, které vycházejí ze ŠVP.
Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem a
způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru nebo požadované
komunikační situace. Ze slohových útvarů to budou: vypravování, prostý popis, popis
pracovního postupu, líčení, charakteristika, publicistický článek, článek s prvky fejetonu
či reportáže, formální dopis, volný slohový útvar dle vlastního určení žáka. Pokud se
student/ka odchýlí od zadaného tématu či slohového útvaru, bude práce
hodnocena snížením klasifikační známky, v případě úplného odchýlení bude práce
hodnocena jako nedostatečná.
Na vypracování práce je vymezeno 110 minut včetně času na výběr tématu. Minimální
rozsah písemné práce je 250 slov. Nejnižší hranice, kdy bude práce ještě hodnocena, je
200 slov, v opačném případě nebude práce hodnocena a bude klasifikována jako
nedostatečná.
Studenti/ky mohou používat Pravidla pravopisu, ta jim poskytne škola.
Ze 4 zadání si student/ka vybere jedno. Na volné listy si může zaznamenávat osnovu,
koncept i poznámky, nebudou však předmětem hodnocení.
Žáci s PUP - prodloužení času dle doporučení PP poradny a podle Cermatu navýšení
času (+ 25%, +50%, +100%)
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Hodnocení písemné práce
Za hodnocení písemné práce zodpovídají všichni vyučující ČJL. Text písemné práce se
hodnotí v těchto oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, myšlenková
originalita, argumentační správnost, funkční užití jazykových prostředků, vyjadřování ve
shodě s pravopisnými pravidly, syntaktická a kompoziční výstavba textu, celková koheze
a koherence textu. Pro stanovení výsledné klasifikační známky použijí hodnotitelé vnitřní
bodovou stupnici odsouhlasenou PK ČJL.
Písemná práce se podílí ze 40 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky.
Hranice úspěšnosti je 44 %.

2) Ústní zkouška
Cílem ústní zkoušky je, aby student/ka prokázal/a praktické komunikační dovednosti a
schopnost analýzy a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím
znalostí a dovedností získaných v průběhu studia.
Student/ka si losuje jednu z 20 otázek, které odpovídají 20 titulům v Školním seznamu
literárních děl k maturitě z ČJL pro školní rok 2022/23 z něhož student/ka vybírá.
Seznam sestavený na základě zadaných kritérií odevzdá student/ka řediteli školy do 31.
3. 2023. Kritéria pro sestavování individuálního seznamu jsou uvedena na konci
dokumentu.
Struktura zkoušky se skládá z analýzy a interpretace uměleckého textu, charakteristiky
jeho literárněhistorického kontextu s důrazem na zařazení díla do kontextu autorovy
tvorby včetně kontextu domácí i světové literatury a analýzy neuměleckého textu. Cílem
rozboru neuměleckého textu je analýza zadané komunikační situace včetně určení
funkčního stylu a typických jazykových prostředků. Analýza neuměleckého textu bude
obsahovat i jeden praktický úkol z oblasti mluvnických znalostí. Analýza vychází z
předloženého pracovního listu, jenž odpovídá vylosovanému titulu. V jednom dni nelze
losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu – literární dílo, které již bylo
vylosováno, je totiž pro daný maturitní den vyřazeno.
Zkouška trvá 15 minut, čas na přípravu činí 15 minut.

Hodnocení ústní zkoušky
Podíl jednotlivých částí ústní zkoušky na jejím hodnocení: analýza a interpretace
uměleckého díla, práce s ukázkou 40 %, kontext uměleckého díla 30 %, analýza a
interpretace neuměleckého textu 20 %, vyjadřování v souladu s jazykovými normami 10
%. Pro stanovení výsledné klasifikační známky použijí zkoušející vnitřní bodovou
stupnici odsouhlasenou PK ČJL.
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Ústní zkouška se podílí ze 60 % na celkovém hodnocení profilové maturitní zkoušky.
Hranice úspěšnosti je 44 %.

Celkové hodnocení zkoušky z českého jazyka a
literatury.
Výsledné hodnocení z profilové maturitní zkoušky z ČJL tvoří známka z písemné
slohové práce (40%) a z známka z ústní zkoušky (60%). Známka je opět vyjádřená
stupnicí klasifikace 1-2-3-4-5. V případě, že je student/ka hodnocen/a v dílčí části
zkoušky stupněm 5 (nedostatečná), je celkové hodnocení rovněž nedostatečné. Žák
vykoná opravnou zkoušku pouze z té části, ve které neuspěl.
K celkové úspěšnosti maturitní zkoušky z českého jazyka je rovněž nutné úspěšné
absolvování společné státní části, tedy didaktického testu z ČJL.

Kritéria pro výběr maturitních děl
Světová a česká literatura do konce 18. století

min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století

min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

min. 5 literárních děl

Každý žák si k maturitě vybere 20 děl.
Seznam musí obsahovat alespoň 2 díla prozaická, 2 díla básnická a 2 dramata.
Od jednoho autora si lze vybrat maximálně dvě díla.
Žák odevzdá svůj seznam řediteli školy do 31. 3. 2023.

V Říčanech 1.11.2022

Mgr. Zuzana Pokorná
ředitelka školy

