
Písemná část profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury   

pro školní rok 2021/2022 

 

 Maturitní písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého 

textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov.  

 Časová dotace na zpracování maturitní písemné práce činí 120 minut včetně času na 

volbu zadání.  

 Pro maturitní písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která budou žákům 

zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák jedno 

zadání zvolí. Zadání zkoušky obsahuje název zadání a způsob jeho zpracování. Žáci 

zapisují maturitní písemnou práci do záznamového archu, který obdrží od zadavatele 

zkoušky.  

 Povolené pomůcky jsou psací potřeby a Pravidla českého pravopisu. 

 Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) mají podle závažnosti svého 

znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a 

formální úpravy zadání zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních 

pomůcek a přepis řešení zkoušky do záznamových archů v souladu s doporučením 

uvedeným v posudku školského poradenského zařízení.   

 Maturitní písemná práce je hodnocena podle kritérií a bodové škály hodnocení (viz 

níže).  Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze 

šesti sledovaných oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé 

této oblasti.  

 

 

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: 

 adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci/slohovému 

útvaru 

 použití pojmenování v odpovídajícím významu 

 šíře a pestrost slovní zásoby 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

3A – větná syntax, textová koheze: 

 výstavba větných celků 

 odkazování v textu 

 prostředky textové návaznosti 

3B – nadvětná syntax, koherence textu: 

 kompozice textu 

 strukturovanost a členění textu 

 soudržnost textu 

 způsob vedení argumentace 

 

 

 



Stupnice hodnocení: 

Výborný        30-27 bodů 

Chvalitebný   26-22 bodů 

Dobrý            21-18 bodů 

Dostatečný     17-13 bodů 

Nedostatečný 12 -0 bodů 

 

Práce, která se nevztahuje k zadanému tématu (je hodnocena v 1A 0 body) nebo nenaplňuje 

znaky slohového útvaru (je hodnocena v 1B 0 body), je automaticky hodnocena ve výsledném 

hodnocení stupněm nedostatečným.  

 

 

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení 

zkušebního předmětu český jazyk a literatura. 

 


