Kritéria hodnocení pro profilovou část maturitní zkoušky (MZ)
z předmětu český jazyk a literatura:
Profilová část:
1. Písemná část MZ – písemná práce (slohová práce):
Žák úspěšně vykoná PP z ČJL jestliže:
-

-

-

vytvoří souvislý text v minimálním rozsahu 200 slov (tolerance - 30 slov)
dodrží stanovené téma
dodrží stanovený slohový útvar (pokud není stanoven volný slohový útvar),
zvláště
u útvarů administrativního stylu aplikuje znalosti formálních náležitostí
dodrží stanovený časový limit, a to 110 minut
zvolí si právě jedno téma ze 4 schválených ředitelkou školy
prokáže stylistickou úroveň – aplikuje základní znaky, postupy, text vytvoří
funkčně
prokáže znalosti morfologie (morfologický pravopis) a správně je aplikuje
prokáže znalosti syntaxe (interpunkce, syntaktický pravopis, slovosled,
koherence a koheze textu, kompoziční výstavba textu, argumentace) a správně
je aplikuje
prokáže a správně aplikuje znalosti gramatiky
prokáže bohatost lexika a zná adekvátnost užití volených výrazů
dbá na čitelnost ručně psaného textu, celkově nečitelný text bude hodnocen
známkou nedostatečný, nečitelné části textu nebudou součástí hodnocení
žák může využít Pravidel českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník
českých synonym
žáci s PUP mohou využít dalších kompenzačních pomůcek dle platného
doporučení PPP

Stupeň hodnocení
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Hranice úspěšnosti: 9 bodů = 30%

Body
30-27
26-22
21-14
13- 9
8-0

2. Ústní část MZ:
Žák úspěšně vykoná ÚČ MZ z ČJL jestliže:
- sestaví svůj reprezentativní seznam přečtených děl v počtu právě 20 děl dle
školního seznamu děl, který je uveřejněn na webových stránkách školy
- v tomto žákovském seznamu musí být zastoupena minimálně 2 díly poezie a
minimálně 2 díly drama
- žák rovněž sestavuje svůj seznam přečtených děl dle následujícího klíče:
Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 díla
Světová a česká literatura 19. století – minimálně 3 díla
Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 díla
Česká literatura 20. 21. století – minimálně 5 děl
-

-

-

žák je povinen tento svůj seznam přečtených děl odevzdat pověřenému
vyučujícímu ČJL, a to nejpozději do 31. 3. 2021 u jarního termínu MZ, do 30. 6.
2021 u podzimního termínu MZ
pokud žák neodevzdá do výše uvedeného termínu svůj seznam četby, koná tuto
část maturitní zkoušky ze všech děl školního seznamu
seznam musí být zpracován na formuláři četby, který je vytvořen školou a který je
dostupný na webových stránkách školy
splní všechna kritéria stanovená pro ústní zkoušku, tedy pro obě její části, a to:

-

1. Analýza uměleckého textu:
zařadí dílo k literárnímu druhu, žánru, určí literární formu
stanoví hlavní myšlenku celého díla
vymezí časoprostor
charakterizuje hlavní postavu/ postavy
určí vypravěče, typy promluv, lyrického mluvčího
u prozaických děl určí kompoziční postupy, popíše útvary národního jazyka
použité
v uměleckém textu
u veršovaných děl je schopen charakterizovat verš, sloku, určit rým a rozpoznat
základní literární tropy a figury
zařadí autora do kontextu vývoje české či světové literatury
je schopen přiblížit osobnost autora a představit jeho stěžejní díla

-

2. Analýza neuměleckého textu:
je schopen analyzovat neumělecký text – určí funkční styl, postup a slohový útvar
samostatně vyhledává informace v textu
rozpozná gramatické, stylistické, formální nedostatky

-

-

Žák si losuje právě jeden pracovní list k danému dílu z vlastního seznamu, má
právo na 20 min. přípravy, samotná zkouška trvá nejdéle 15 min., nejsou
povoleny žádné pomůcky.
Žákům s PUP se délka přípravy řídí doporučením PPP.

Stupeň hodnocení
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Body
28 - 25
24 - 21
20 - 15
14 -10
9- 0

Hranice úspěšnosti: 10 bodů
Výsledné hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura tvoří ústní zkouška a
písemná práce, a to v poměru 60:40 %.

