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KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
PÍSEMNÁ PRÁCE 

I. PRŮBĚH PÍSEMNÉ PRÁCE 

 Podstatou písemné práce je vytvoření souvislého textu odpovídajícího zadání o 
rozsahu nejméně 250 slov.  

 Písemná práce trvá 110 minut, včetně času na výběr jednoho zadání. 

 Žák vybírá ze 4 zadání stanovených ředitelem školy.  

 Během zkoušky má žák možnost používat Pravidla českého pravopisu. 

 Zadání obsahuje název zadání, způsob zadání, popřípadě výchozí text, obrázek či graf 
 

II. HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 

Písemná práce žáka je hodnocena v těchto 6 kritériích: 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  

1A téma, obsah  

1B komunikační situace, slohový útvar  

2. Funkční užití jazykových prostředků  

2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

2B lexikum  

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  

3A větná syntax, textová koheze 

3B nadvětná syntax, koherence textu 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální 
dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30. Nejnižší možný počet bodů je 12.  

 V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření 
textu podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již 
nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“.  

Písemná práce se dále pokládá za neúspěšnou, jestliže text nesplňuje požadavky na 
stanovený minimální rozsah (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 
slov). 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z 
dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy 
předmětem hodnocení. 

Písemná práce 

Bodová škála známka 

30 - 27 1 

26 - 22 2 

21 - 17 3 

16 - 12 4 

11 - 0 5 
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ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

I. KRITÉRIA PRO SESTAVENÍ SEZNAMU LITERÁRNÍCH DĚL 

Žák vybírá ze školního seznamu 20 literárních děl podle těchto kritérií: 

 Z okruhu „Světová a česká literatura do konce 18. století“ minimálně 2 díla 

 Z okruhu „Světová a česká literatura 19. století“ minimálně 3 díla 

 Z okruhu „Světová literatura 20. a 21. století“ minimálně 4 díla 

 Z okruhu „Česká literatura 20. a 21. století“ minimálně 5 děl 

 Od jednoho autora maximálně 2 díla 

 Minimálně 2 díla prozaická, 2 veršovaná a 2 dramatická 

Seznam vybraných děl odevzdává žák nejpozději 31. 3. 2022 pro jarní termín, nebo do 30. 6. 
2022 pro podzimní termín řediteli školy či jiné pověřené osobě.  

 

II. PRŮBĚH ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Žák si losuje číslo pracovního listu. Příprava žáka trvá 15 minut, samotné ústní zkoušení, 
realizované formou řízeného rozhovoru, potrvá maximálně 15 minut. V jednom dni nemůže 
být vytaženo totéž literární dílo dvakrát.  

Pracovní list obsahuje výňatek z vylosovaného literárního díla, výňatek neuměleckého textu 
a zadání ověřující znalosti žáka (tj. strukturu ústní zkoušky). 

 

III. KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Žák je během ústního zkoušení hodnocen v těchto 7 kategoriích, které odpovídají obecné 
struktuře pracovního listu:  

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, kontext autorovy tvorby  

3. Analýza neuměleckého textu 

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace (např. účel, adresát), 
souvislost mezi výňatky, hlavní myšlenka textu, podstatné a nepodstatné 
informace, různé možné způsoby čtení a interpretace textu, domněnky a 
fakta  

II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, slohový postup, slohový útvar, 
kompoziční výstavba výňatku, jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku 

4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury  

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. K úspěšnému složení 
zkoušky musí žák dosáhnout 44% úspěšnosti, tedy 13 bodů. 
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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 3 body. 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. 

 
Ústní zkoušení 

Bodová škála známka 

28 - 25 1 

24 - 21 2 

20 - 17 3 

16 - 13 4 

12 - 0 5 
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Ve Vítkově 24. 9. 2021           Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy 


