
Maturita z českého jazyka 2021/2022 
Společná (státní) část maturitní zkoušky 

Didaktický test 

Didaktický test je jedinou společnou (státní) složkou maturitní zkoušky z ČJL – zadává jej a hodnotí jej 
společnost Cermat. Časový limit pro vypracování testu je 85 minut, otázky vycházejí ze státem 
vydávaného katalogu požadavků, hodnocení testu je pouze slovní (prospěl/a či neprospěl/a). 
K hodnocení se též připojuje procentuální výsledek. Konkrétní kritéria hodnocení (včetně procentuální 
hranice úspěšnosti) budou státem vydány nejpozději 31. března 2021. Více informací o didaktickém 
testu naleznete na webových stránkách společnosti Cermat. 

 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky 
Písemná zkouška 

Zadání a hodnocení písemné zkoušky se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. a spadá pod tzv. profilovou 
(školní) část maturitní zkoušky. Písemná zkouška bude psána ručně či na počítači, každá studentka / 
každý student si nejpozději 31. 3. 2022 formou zápisu do tabulky zvolí, zda bude zkoušku konat na 
počítači či rukopisně. V případě konání zkoušky na počítači budou využity školní počítače, uzpůsobené 
pro regulérní konání zkoušky. Každý/á student/ka si ke zkoušce přinese 4 tituly své primární četby (viz 
níže). K dispozici budou též Pravidla českého pravopisu. 

Text písemné zkoušky se bude skládat ze dvou částí: 

a) úkol funkčního charakteru, ověřující schopnost kultivovaného písemného projevu v zadané 
komunikační situaci 

b) esej na literární téma, založená na vlastní četbě, ověřující schopnost analýzy a svébytné 
interpretace přečtené literatury a stylistické ovládnutí formy eseje; obsah eseje bude vycházet 
ze čtyř primárních titulů ze seznamu přečtené četby (viz oddíl Ústní zkouška)  

Časový limit na volbu zadání obou částí textu je celkem 25 minut, na výběr bude ze 4 různých zadání. 
Následný maximálně možný čas na napsání obou částí textu je 180 minut.  

V písemné práci je možné dosáhnout maximálního počtu 40 bodů, a to podle následujících kritérií: 

a) úkol funkčního charakteru 
- obsah a účel textu, vyhovění komunikační situaci, sdělnost a srozumitelnost (max. 7 bodů) 
- stylistická rovina textu, jazykové prostředky a slovní zásoba, gramatická správnost (max. 

5 bodů) 
- pravopis (max. 3 body)  

b) esej na literární téma 
- splnění zadání a formy eseje, držení se tématu (max. 5 body) 
- obsahová rovina textu, faktická pravdivost, kvalita argumentace, myšlenková hodnota 

textu, originalita myšlení (max. 12 bodů) 
- kompozice textu, stylistická rovina, využitá slovní zásoba (včetně odborného pojmosloví), 

gramatická správnost (max. 5 bodů) 
- pravopis (max. 3 body) 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/cesky-jazyk-literatura


Část písemné práce ve formě literární eseje bude využita jako podklad pro ústní část maturitní zkoušky 
z českého jazyka. 

 

Ústní zkouška 

Ústní zkouška z ČJL je druhou složkou profilové (školní) části maturitní zkoušky. Čas na přípravu 
„na potítku“ je 20 minut, samotná zkouška poté trvá 15 minut. Zkouška se skládá z literární a jazykové 
části. 

a) literární část (cca 9 minut) 
- studenti/studentky nejpozději 31. 3. 2022 odevzdají M. Černému (e-mailem či hmotně) 

svůj seznam přečtených literární děl, který bude obsahovat: 
 
a. 4 tzv. primární díla, mezi nimi musí být zastoupeny: 

i. všechny tři literární druhy (poezie, próza a drama) 
ii. min. 1 dílo české literatury (originálně v českém jazyce) 

iii. min. 1 dílo vzniklé před rokem 1900 
iv. min. 2 díla vzniklá po roce 1900 

 
b. 16 tzv. sekundárních děl, mezi nimi musí být zastoupeny: 

i. všechny tři literární druhy (poezie, próza a drama) 
ii. min. 1 dílo české literatury (originálně v českém jazyce) 

iii. min. 1 dílo vzniklé před rokem 1900 
iv. min. 2 díla vzniklá po roce 1900 

 
c. všechna zvolená díla musí být zastoupena ve školním seznamu maturitní četby 
d. žádný autor nesmí být zastoupen v seznamu četby celkem více než 2 tituly, v rámci 

seznamu 4 primárních děl může být každý autor zastoupen pouze jednou 
 

c) Před ústní zkouškou si student/ka vylosuje pracovní list s úryvkem z literárního díla a se 
zadáním analýzy neuměleckého textu. K přípravě „na potítku“ dostane student/ka svou 
opravenou či okomentovanou esej z písemné části maturity, úkolem při ústní zkoušce je krátce 
představit svou práci, vysvětlit případné nejasnosti a dále se zabývat vylosovaným dílem a jeho 
interpretací, případně zodpovědět doplňující dotazy zkoušejících, ověřujícími schopnosti 
myšlení v souvislostech a základní interpretace přečtených děl 

 
b) jazyková část (cca 6 minut) 

úkolem je připravit si základní analýzu a interpretaci neuměleckého textu z pracovního listu a 
následně ji představit a obhájit při ústní zkoušce 

 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky se skládá z těchto složek: 

d) obhajoba písemné práce a zodpovězení doplňujících dotazů (20 %) 
e) představení vylosovaného díla a zodpovězení doplňujících dotazů (30%) 
f) vypracování a ústní prezentace analýzy neuměleckého textu (30 %) 
g) celková jazyková kultura, plynulost a funkčnost projevu, spisovnost (20 %) 

 



Celkové hodnocení profilové (školní) části maturitní zkoušky 
 

 Celkové hodnocení profilové (školní) části maturitní zkoušky z ČJL se skládá z těchto procentuálních 
hodnocení jednotlivých složek: 

h) hodnocení 1. části textu (zadání funkčního charakteru) z písemné zkoušky – 15 % celkové 
známky 

i) hodnocení 2. části textu (literární esej) z písemné zkoušky – 25 % celkové známky 
j) hodnocení literární části ústní zkoušky – 30 % celkové známky 
k) hodnocení jazykové části ústní zkoušky a kultury projevu – 30 % celkové známky  

 

Výsledné procentuální hodnocení profilové (školní) části maturitní zkoušky bude přepočteno na 
známku podle následující tabulky: 

známka 1 (výborně) 2 (chvalitebně) 3 (dobře) 4 (dostatečně) 5 (nedostatečně) 
Interval 100–87 % 86,99–73 % 72,99–58 % 57,99–44 % 43,99–0 % 
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