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JARO 2022 

1. STRUKTURA ZKOUŠEK, ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ  

Žák vykoná zkoušku či dílčí zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí 
hranice úspěšnosti příslušné zkoušky nebo dílčí zkoušky vyjádřená procentními body.  

Zkoušky z ČJL má následující strukturu:  

• didaktický test – společná část maturity – hodnocen centrálně,  
• písemná práce – profilová část maturity – hodnocena školou,  
• ústní zkouška – profilová část maturity – hodnocena školou.  
 
Didaktický test je hodnocen pouze uspěl/a X neuspěl/a. Je součástí společné části a je hodnocen 
centrálně. Je podmínkou k úspěšnému složení komplexní zkoušky z ČJL.  
 
Výpočet výsledku písemné práce a ústní zkoušky vyjádřený procentními body se provede podílem 
dosaženého bodového výsledku žáka z dané zkoušky a maximálního dosažitelného počtu bodů z dané 
zkoušky, vynásobeným 100. Výsledné procento se přepočítá na známku.  
 
V případě komplexních zkoušek z českého jazyka a literatury se hranice úspěšnosti a výsledné 
hodnocení žáka stanoví váženým průměrem známek získaných v jednotlivých dílčích zkouškách, a to s 
následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek:  
 
• písemná práce: 40 %  
• ústní zkouška: 60 %  
 
Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech tří dílčích zkoušek. 

2. HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK VYJÁDŘENÉ PROCENTNÍMI BODY A PŘEVOD NA 
ZNÁMKY 

Převod výsledků zkoušek vyjádřených procentními body na známku je uveden v následující 
tabulce, přičemž  

1. bodový interval pro udělení příslušné známky je zdola omezen horní hranicí nižšího stupně známky 
(přičemž tato hodnota se do intervalu pro udělení příslušné známky s výjimkou známky 4 – 
dostatečný nezapočítává) a shora omezen horní hranicí, jejíž hodnota se do intervalu započítává;  
 
2. žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek z příslušné zkoušky nižší, než je hranice 
úspěšnosti zkoušky z daného zkušebního předmětu. 
 
Převod procentních bodů na známku (horní hranice intervalu v procentních bodech) 
Hranice   
úspěšnosti  
zkoušky  4 (dostatečný)   3 (dobrý)  2 (chvalitebný)   1 (výborný) 
43 %         58 %       73 %         87 %       100 % 
 
 



HRANICE ÚSPĚŠNOSTI PÍSEMNÉ PRÁCE 
 

hranice úspěšnosti v bodech  maximální počet bodů  
Český jazyk a literatura     12     30 
 
 
HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

hranice úspěšnosti v bodech  maximální počet bodů  
Český jazyk a literatura     13    28 
 

PÍSEMNÁ PRÁCE  

Termín: 11. 4. 2022 

Žáci budou mít na výběr z šesti variant zadání písemné práce. Zadání se budou lišit v tématu 
a slohovém útvaru. 

Žáci jsou připraveni na následující slohové útvary: 
1. vypravování 
2. popis/popis pracovního postupu/líčení 
3. charakteristika 
4. úvaha 
5. zpráva/zpráva s prvky reportáže 
6. novinový článek 
7. fejeton 
8. formální dopis 
9. referát 

Kritéria a způsob hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury  

Zadání PP 

Zadání písemné práce obsahuje:  

• název zadání,  

• způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.  
 
Výchozí texty mohou být různého charakteru (např. písemný text, graf, tabulka, mapa, obrázek, 
schéma včetně jejich kombinací). 
 
Žák může do své písemné práce funkčně začlenit výchozí text. Pouhé opsání výchozího textu se však 
nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce. Totéž platí, pokud žák doslovně převezme téma 
zadání jako nadpis (nepočítá se do rozsahu). 
 
Rozsah PP 
 
Minimální požadovaný rozsah písemné práce je stanoven na 250 slov. Písemná práce, která 
nesplňuje stanovený minimální rozsah, je celkově hodnocena 0 body, v jednotlivých kritériích se 
nehodnotí. 
 



Počítání slov  
Jako jedno slovo se počítají:  

• předložky jednoslovné (s = 1 slovo; za účelem = 2 slova)  

• spojky, zájmena  

• citoslovce (ach ouvej = 2 slova)  

• zkratky a zkratková slova (ZUŠ = 1 slovo; Čedok = 1 slovo)  

• víceslovná vlastní jména a názvy (Petra Nováková = 1 slovo; Kutná Hora = 1 slovo)  

• číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 slova)  

• rozepsané datum (29. října 2020 = 1 slovo; V Olomouci 25. října 2020 = 3 slova)  

• adresy (anka@seznam.cz = 1 slovo, Werichova 20 = 1 slovo, 779 00 Olomouc = 1 slovo)  

• složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova) 
 
Čas (délka konání) PP: 120 minut (včetně času na výběr zadání)  
 
Kritéria hodnocení PP 
 
Práce se boduje v 6 kritériích (v každé lze získat maximálně 5 bodů), celkově žák může získat 30 bodů.  
Hranice úspěšnosti: žák musí získat minimálně 12 bodů, aby u písemné práce prospěl. 
 

1. Téma, slohový útvar 
1A – naplnění tématu a úroveň jeho zpracování, funkčnost zpracování tématu  
1B – splnění zadaného útvaru a komunikační situace  

 
2. Funkční užití jazykových prostředků 
2A – pravopis, tvarosloví, slovotvorba 
2B – slovní zásoba (oblast lexika)  

- 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 

 
Bodové hodnocení PP 
 
26 – 30 bodů - výborný  
21 – 25 bodů - chvalitebný  
16 – 20 bodů - dobrý  
12 – 15 bodů - dostatečný  
0-11 bodů – nedostatečný 
 
Žáci mohou během psaní používat Pravidla českého pravopisu (vlastní i zapůjčené školou), jiné 
pomůcky vyjma psacích potřeb dovoleny nejsou. 



 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍZKOUŠKY  
Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena 
podle čtyř následujících kritérií:  
 
1. Analýza uměleckého textu:  
• I. část:  

zasazení výňatku do kontextu díla,  
téma a motiv,  
časoprostor,  
kompoziční výstavba,  
literární druh a žánr  

 
• II. část:  

vypravěč / lyrický subjekt,  
postava,  
vyprávěcí způsoby,  
typy promluv,  
veršová výstavba  

 
• III. část:  

jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku,  
tropy a figury a jejich funkce ve výňatku  

 
2. Literárněhistorický kontext literárního díla  
 
3. Analýza neuměleckého textu:  
• I. část:  

porozumění textu,  
charakteristika komunikační situace  

 
• II. část:  

funkčněstylové charakteristiky textu,  
jazykové prostředky  

 
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  
 
První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčí kritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech. 
Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Maximální 
dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 28.  
 
Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení. Pro analýzu uměleckého 
textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. kritérium) platí:  

• Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně 
než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  
• Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3body. Pokud získá méně 
než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.  

 



Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje 
k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:  

• Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy 
uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. 
až II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu 
s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.  

 


