
                                     Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 

 
   Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy 

   Telefon: 461 535 100, 461 531 491 
   Fax: 461 533 053 

   E-mail: skola@szs.svitavy.cz 
   Web: www.szs.svitavy.cz 
   IČO: 00 498 815 
   Bankovní spojení: č.ú: 6631 591/0100 – KB Svitavy 

 

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

STRUKTURA A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 
Na základě opatření obecné povahy č. j. MŠMT-3267/2021-2 ze dne 15.2.2021 je profilová maturitní 
zkouška z českého jazyka a literatury tvořena pouze ústní zkouškou. 
Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a 
interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v 
průběhu studia.  
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného pohovoru s využitím pracovního listu a koná se před 
maturitní komisí. 
 

Kritéria výběru 
Ředitel školy určí maturitní seznam literárních děl pro dané zkušební období obsahující minimálně 
60 titulů. Pro všechny obory vzdělávání na Střední zdravotnické škole, Purkyňova 256, Svitavy je 
platný pouze jeden seznam literárních děl. Z maturitního seznamu a v souladu s kritérii pro výběr 
žák sestaví seznam 20 literárních děl.  
 
Žák vybírá 20 literárních děl podle následujících kritérií: 
- světová a česká literatura do konce 18. století – min. 1 literární dílo 
- 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 
Minimálně jedním literárním dílem musí být zastoupena próza, poezie, drama. 
Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 
 
Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání, z nichž jedno u zkoušky vylosuje. Svůj 
seznam je každý žák povinen odevzdat do 31. března daného školního roku pro jarní zkušební 
období a do 30. června daného školního roku pro podzimní zkušební období. Z tohoto seznamu si 
žák losuje jedno zadání a zkoušku koná s příslušným pracovním listem. Stejné dílo nemůže být v 
rámci jednoho maturitního dne vylosováno dvakrát, v daném dnu je vyřazeno a žák losuje své 
zadání znovu.  
 

Průběh zkoušky 
Příprava na ústní zkoušku: 20 minut 
Doba trvání zkoušky: 15 minut 
Pracovní list obsahuje: 1. výňatek z uměleckého textu;  
                                          2. výňatek z neuměleckého textu;  
                                          3. strukturu zkoušky. 
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Čas, který je věnován jednotlivým částem ústní zkoušky, by měl odpovídat jejich podílu na bodovém 
hodnocení ústní zkoušky. Vzhledem k zadání zkoušky, kterým je literární dílo, by analýze 
uměleckého textu a charakteristice literárněhistorického kontextu měly být věnovány 2/3 celkové 
časové dotace (orientačně tedy 8 - 10 min) a analýze neuměleckého textu 1/3 celkové časové 
dotace (orientačně tedy 5 - 7 min).  
 

Struktura ústní zkoušky a kritéria hodnocení 
Žák je hodnocen v 7 dílčích oblastech, v každé může získat maximálně 4 body (dílčí kritérium je 
hodnoceno na bodové škále 0 - 1 - 2 - 3 – 4), nejvýše tedy 28 bodů za celou zkoušku.  
 
1. Charakteristika uměleckého textu - je tvořena 3 částmi:  
I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr (max. 4 body) 
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy (max. 4 body) 
III. část: jazykové prostředky (max. 4 body) 
 
2. Literárněhistorický kontext literárního díla (max. 4 body) 
 
3. Analýza neuměleckého textu - je tvořena 2 částmi:  
I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace (max. 4 body) 
II. část: funkčněstylové charakteristiky textu a jazykové znalosti (max. 4 body) 
 
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury (max. 4 body) 
Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.  
 
Hodnocení ústní zkoušky:  
25 - 28 bodů - výborný  
21 - 24 bodů - chvalitebný  
17 - 20 bodů - dobrý  
13 - 16 bodů - dostatečný  
0 - 12 bodů – nedostatečný 

 
Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 
Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 
konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích 
potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. 
Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 
zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek 
odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
 
Vypracovala Mgr. Jana Brixová, Mgr. Simona Bohuňovská 
 
Projednáno PK SVP dne 9. 11. 2020, upraveno v souladu s OOP ze dne 15. 2. 2021. 
Schválil dne 12.3.2021 PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy 


