Podklady, informace a kritéria k hodnocení
maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze 2 částí:
1. Didaktický test – společná část maturitní zkoušky
2. Ústní zkouška – profilová část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009
Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů - předmět:
český jazyk a literatura v jarním zkušebním období na 4. května 2021

Didaktický test z českého jazyka a literatury

Od školního roku 2020/2021 se zkouška z českého jazyka a literatury ve společné
části maturitní zkoušky koná pouze formou didaktického testu .Testy jsou hodnoceny slovně
hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Žáci ze zkoušek společné části neobdrží známku. Didaktické testy jsou vyhodnocovány
Cermatem. Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok
2020/2021 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. března 2021.
Didaktický test trvá 85 minut.

Profilová maturitní zkouška – ústní zkouška z českého jazyka a literatury
Ústní zkouška se koná před maturitní komisí. V souladu s rámcovým a školním
programem jsou vyučujícími českého jazyka a literatury připraveny pracovní
listy s texty všech děl z Kánonu titulů z české a světové literatury k ústní
maturitní zkoušce v rozsahu 73 listů. Seznam literárních děl, z něhož žák
vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je
60, horní hranice není stanovena.
Každý pracovní list obsahuje 2 texty – 1 text umělecký a 1 text neumělecký.
Žáci si losují z těchto listů podle svého vlastního seznamu vycházejícího
ze školního Kánonu titulů z české a světové literatury.
Seznam žáka obsahuje 20 vybraných děl podle tabulky a následujících
pravidel:

 Světová a česká literatura do konce 18. století je zastoupena minimálně 2
literárními díly.
 Světová a česká literatura 19. století je zastoupena minimálně 3 literárními díly.
 Světová literatura 20. a 21. století je zastoupena minimálně 4 literárními díly.
 Česká literatura 20. a 21. století je zastoupena minimálně 5 literárními díly.

 Další díla až do celkového počtu 20 děl pak žáci doplní libovolně ze školního
Kánonu titulů z české a světové literatury.
 Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza,
poezie, drama.
 Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut.
Žák při zkoušce prokazuje znalost vybraného literárního díla a správně charakterizuje
neumělecký text – viz níže v tabulce „Struktura ústní zkoušky“

Kritéria hodnocení ústní zkoušky
ČJL – BODOVÁ ŠKÁLA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY
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Příloha ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy –č.j.:MSMT -9020/2019-1

Hranice úspěšnosti byla stanovena na 44 % = 13 bodů,
maximální počet bodů je 28 bodů.
24 -28 bodů = výborný
21-23 bodů = chvalitebný
15 -20 bodů = dobrý
14 -13 bodů = dostatečný

