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Profilová část maturitní zkoušky – PP a ÚZ z českého jazyka a literatury 

Písemná práce 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 
minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání.  

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně 
před zahájením zkoušky a z nichž si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název 
zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.  

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky všech oborů vzdělání školy. Písemnou 
práci konají všichni žáci ve stejný den a čas. Při konání písemné práce má žák možnost 
použít Pravidla českého pravopisu. 

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 
roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České 
republiky)  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. 

 

Ústní maturitní zkouška  

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým 
a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 
literárních děl. Zároveň ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu 
literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou 
zkoušku a náhradní zkoušku. 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 
zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu 
literárních děl k ústní zkoušce žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20 literárních 
děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní 
zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Příprava k ústní zkoušce 
trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát 
pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní 
seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního 
seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.  
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Kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem  

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola.  

Žák vybírá 20 literárních děl  

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla  

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 dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;  

● seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora 

 

Pracovní listy 

Pracovní list obsahuje:  

a) výňatek z uměleckého textu;  

b) výňatek z neuměleckého textu;  

c) strukturu zkoušky.  

 

Struktura ústní zkoušky je tvořena dvěma částmi:  

1. analýza uměleckého textu a literárně historický kontext literárního díla;  

2. analýza neuměleckého textu se zaměřením na ověření znalostí a dovedností žáka vztahující 

se k učivu o jazyce a slohu.  

 

Každé části bude věnována polovina délky ústní zkoušky. 
 
Celková známka z předmětu:    
60% podíl známky z ústní MZk, 40% podíl známky z písemné MZk a podmínkou je 
úspěšné složení didaktického testu 
 

V Pardubicích dne 6. září 2022      

 
          Ing. Josef Krčil, v. r. 
          ředitel školy 


