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MATURITNÍ ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU ČJL – PROFILOVÁ ČÁST 
 
PÍSEMNÁ PRÁCE  
V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Bude stanoveno 6 zadání tak, aby byly 
zastoupeny různorodé slohové útvary prostě sdělovacího, uměleckého, odborného, publicistického, řečnického a 
administrativního stylu.  
Zadání písemné práce obsahuje název zadání a způsob zpracování zadání. Součástí zadání mohou být výchozí texty 
různého charakteru (např. písmenný text, graf, tabulka, mapa, obrázek, schéma). Žák si z nabídky vybírá jedno zadání.  
Žák prokáže osvojení následujících dovedností:  

- vytvoří text podle zadaných kritérií (téma a slohový útvar) 

- dovede v písemném projevu funkčně použít jazykové prostředky  

- uplatňuje zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu  
 
Písemná zkouška je hodnocena podle předem dané školní metodiky.  
Rozsah písemné práce: minimálně 250 slov.  
Časová dotace: 120 minut (včetně výběru tématu, plánování a přepsání práce)  
Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA  
Ústní zkouška (příprava na zkoušku 20 minut, zkoušení 15 min.)  
Předmětem ústní zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého 
textu na základě četby a neuměleckého textu (součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 
vztahující se k učivu o jazyce a slohu).  Žák prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností (bližší specifikace v 
dokumentu Struktura ústní zkoušky):  

-  analyzuje umělecký a neumělecký text  

-  charakterizuje literárněhistorický kontext literárního díla + kontext díla v autorově tvorbě  

-  formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  
 
Žák odevzdává řediteli školy seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních zadání (viz 
Seznam četby k maturitě) nejpozději 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. Neodevzdá-li žák do 31. 3. 
(resp. do 30. 6. pro podzimní termín), vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem 
dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 
Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání, resp. seznamem pracovních listů, z nichž si žák před 
zkouškou losuje jeden. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná s pracovním listem.  
V jednom dni nelze dvakrát losovat pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
V průběhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma pracovního listu a psacích potřeb. Ústní 
zkouška je hodnocena podle předem dané metodiky (dokument Struktura ústní zkoušky).  
Maturitní seznam literárních děl a kritérií platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 
 
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 společné a profilové 
části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek apod. vždy v souladu s doporučením 
PPP. 
 

Ve Dvoře Králové nad Labem – 30. září 2021 

 

Mgr. et Mgr. VOJTĚCH Petr 
ředitel školy 



Stránka 2 z 2 
Seznam razítek a podpisové vzory 

 


