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Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 2021 

Hodnocení ústní zkoušky 

Předmětem hodnocení ústní zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza 

a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných 

v průběhu vzdělávání na střední škole. K účelu hodnocení ústní zkoušky žák obdrží pracovní list. 

Žádné pomůcky nejsou povoleny vyjma psacích potřeb. 

Žák prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností: 

1. Analýza uměleckého textu – žák určí literární druh a žánr, zařadí výňatek do kontextu díla, 

analyzuje situaci zachycenou ve výňatku, charakterizuje postavy, analyzuje čas a prostor 

výňatku i celého díla, analyzuje vypravěče i způsob vyprávění, charakterizuje jazykové 

prostředky 

2. Literárně historický kontext – žák zasadí dílo do kontextu autorova díla, zasadí dílo 

do kontextu literatury, popř. do obecného kulturního kontextu 

3. Analýza neuměleckého textu – žák vysvětlí souvislost mezi texty, určí funkční styl a slohový 

postup, charakterizuje adresáta textu, charakterizuje jazykové prostředky, charakterizuje 

komunikační situaci (účel, funkce textu) 

4. Jazyková kultura – žák prokáže schopnost komunikovat v souladu s jazykovými normami 

Stupnice hodnocení 

1. Výborný – žák ve všech částech ústní zkoušky prokázal požadované či nadstandardní znalosti, 

práci s textem zvládl bez nápomoci učitele 

2. Chvalitebný – žák ve všech částech ústní zkoušky prokázal požadované znalosti, nepřesnosti 

byly spíše marginální, práci s textem zvládl s malou nápomocí učitele 

3. Dobrý – žák prokázal spíše průměrné znalosti, v některých částech zkoušky se vyskytly chyby, 

které byl schopen s pomocí učitele opravit 

4. Dostatečný – žák se dopouštěl chyb ve většině částí zkoušky, některé byl schopen s pomocí 

učitele opravit 

5. Nedostatečný – žák se dopouštěl zásadních chyb ve většině částí zkoušky, nebyl schopen je 

opravit ani s pomocí učitele 

Při hodnocení se přihlédne k jazykové kultuře projevu žáka. Za opakované porušování jazykových 

norem bude známka o jeden stupeň zhoršena. 

Při hodnocení se přihlédne k všeobecnému literárnímu přehledu žáka. Pokud žák prokáže 

nadstandardní znalosti literatury, prokáže přesah znalostí do oboru, který studuje, vede s pedagogem 

hlubší rozhovor o literatuře či kulturním životě, bude jeho známka o jeden stupeň zlepšena. 

V Praze 30. 4. 2021       Ing. Monika Hrubešová v. r. 

  


