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I. Společná část:
Didaktický test
Zkouška má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (s
jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testy jsou
hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 75 minut. Žáci s
přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu
a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle doporučení vypracovaného
školským poradenským zařízením (ŠPZ). Rovněž mohou využívat kompenzační pomůcky
stanovené v doporučení ŠPZ.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba
konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut.
V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky, osoby vzdělávající
se dlouhodobě v zahraničí (viz výše) mají možnost využít překladový slovník.

II. Profilová část:
A) Písemná práce
Zadání maturitní písemné práce z ČJL navrhuje předmětová komise humanitních předmětů
v počtu 20; z nich 6 zadání vybírá ředitelka školy a staví je jako platná zadání písemné práce
z Českého jazyka a literatury pro školní rok 2020/2021. Vyučujícím pověřeným zadáním
písemné práce je předává bezprostředně před konáním písemné zkoušky; ti je následně
zpřístupní žákům.
Žák si zvolí jedno z 6 tematicky různorodých zadání (úvaha/text úvahového charakteru,
vypravování, zpráva/článek, popis, charakteristika, útvar administrativního stylu).
Na vypracování práce je vymezeno 110 minut (včetně času na volbu zadání). Minimální
rozsah písemné práce je 250 slov. Pokud žák napíše písemnou práci kratší než 200 slov,
je hodnocen 0 body (viz Kritéria hodnocení profilové části MZ 2021).
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (tj. osoby vzdělávající se dlouhodobě
v zahraničí) se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a
literatury o 40 %. Při konání písemné práce může použít překladový slovník a Slovník
spisovné češtiny.
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Struktura zadání písemné práce
Zadání písemné práce je tvořeno názvem zadání, případně výchozím textem nebo výchozími
texty různého charakteru a způsobem zpracování zadání, tzn. vymezením slohového útvaru
nebo požadované komunikační situace.
B) Ústní zkouška
Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a
interpretace uměleckého i neuměleckého textu (včetně ověření znalostí o jazyce a slohu), a to
s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu středoškolského studia.
Žák odevzdává prostřednictvím příslušného vyučujícího Českého jazyka a literatury řediteli
školy do 23. března 2021 (pro podzimní zkušební období do 26. června 2021) seznam 20
literárních děl sestavený na základě kritérií, která jsou stanovena jako součást seznamu
literárních děl pro školní rok 2020/21, uvedeného na webových stránkách školy. Tento
seznam je zároveň seznamem maturitních zadání. Zkoušku žák koná s pracovním listem,
který dostává až po vylosování zadání.
Struktura zkoušky
Struktura zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického
kontextu a analýzy neuměleckého textu (který s uměleckým textem tematicky souvisí), jež
prověřuje znalosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 3 částmi:




I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr;
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy;
III. část: jazykové prostředky.

2. Literárněhistorický kontext literárního díla
3. Analýza neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:



I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace;
II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky.

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými
normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na
jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.
Zadání zkoušky
Základ pro analýzu textu tvoří pracovní list; je vlastním zadáním zkoušky, které je
jednoznačně určeno názvem literárního díla. Pracovní list obsahuje:
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1. výňatek z uměleckého textu;
2. výňatek z neuměleckého textu (který s literárním textem tematicky souvisí);
3. strukturu zkoušky.
Průběh zkoušky
Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list,
následuje 20minutová příprava. Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut.
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