
P  rofilo  v  á   zkoušk  a   z českého jazyka a literatury  

Písemná práce z ČJL
PP z českého jazyka trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
Ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením
zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Na volbu zadání má žák max. 15 minut,
poté číslo tématu nahlásí zadavateli a téma PP už nelze měnit. 
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k
zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. 

Hodnocení PP z českého jazyka
Odpovídá školnímu řádu SŠGS Přerov, Šířava 7.

Předmětem hodnocení je vytvoření textu podle zadaných kritérií - je splněn rozsah 250 slov, je
dodrženo zadání, obsah, téma a je splněn slohový útvar.
Hodnotí se i funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu, tzn. pravopis
a adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému stylu.  Sleduje se  kompoziční
výstavba textu a jeho souvislost, užití vět a souvětí a členění na odstavce, včetně argumentace a
souvislosti uváděných informací. Hodnotí se i  čtenářský komfort, tzn. úprava a písmo, případně
orientace v textu.
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Žák může do své písemné práce funkčně zařa-
dit výchozí text.  Pouhé opsání výchozího textu se však nezapočítává do celkového rozsahu pí-
semné práce, nejedná se totiž o autorský text žáka. Totéž platí, pokud žák doslovně převezme téma
zadání jako nadpis. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do cel-
kového rozsahu písemné práce a nebude hodnocen.
Počítání slov písemné práce:
Jako jedno slovo se počítají:
» předložky jednoslovné (s = 1 slovo, za účelem = 2 slova),
» spojky,
» zájmena,
» citoslovce (ach ouvej = 2 slova),
» zkratky a zkratková slova (JAMU = 1 slovo; Čedok = 1 slovo),
» víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = 1 slovo; Žďár nad Sázavou = 1 slovo),
» číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 slova),
» rozepsané datum (10. října 2013 = 1 slovo; Praha 25. května 2013 = 3 slova),
» adresy (pepa@seznam.cz = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo, 170 00 Praha 7 – Holešovice = 1
slovo),
» složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova).

PP z ČJL v úpravě pro žáky s PUP - SPUO
Při hodnocení PP se odhlíží se od pravopisných chyb, úpravy a písma.

Ústní zkouška z ČJL
Ředitel školy určí v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání
maturitní seznam nejméně 60 literárních děl a zároveň stanoví kritéria pro sestavení vlastního
seznamu  literárních  děl žákem.  Maturitní  seznam literárních  děl a kritéria  platí  i  pro opravnou
zkoušku a náhradní zkoušku. 
Z maturitního  seznamu literárních děl  a v souladu  s kritérii  žák připraví  vlastní seznam lite-
rárních děl; počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá očíslovaný seznam ře-



diteli školy do 31. března 2021 pro jarní zkušební období a do 30. června 2021 pro podzimní zku-
šební období. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k  ústní zkoušce  si  žák vylosuje číslo pracovního listu.
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 31. 3.,
resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům
maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 
Ústní  zkouška  se  uskutečňuje  formou  řízeného  rozhovoru  s  využitím  pracovního  listu
obsahujícího  úryvek  z  konkrétního  literárního  díla.  Součástí  pracovního  listu  je  i  zadání
ověřující  znalosti a dovednosti žáka  vztahující  se  k  učivu  o jazyce  a  slohu.  Probíhá  podle
stanovené struktury ústní zkoušky.

Hodnocení ústní zkoušky z ČJL
I. Žák věcně správně zasadí text do souvislostí literárněhistorického kontextu a kontextu autorovy
tvorby; prokazuje základní literární/obecně kulturní přehled
II. Žák postihne charakteristické znaky uměleckého textu; adekvátně využívá vědomosti získané
přečtením díla; 
III. Žák postihne charakteristické znaky neuměleckého textu a funkčního stylu.
Žák formuluje výpovědi v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury, nedostatky
se objevují výjimečně.

Část I. – III. je hodnocena v souladu se školním řádem SŠGS, Přerov, Šířava 7 samostatnými
známkami.

Výsledné hodnocení ústní zkoušky je aritmetickým průměrem všech tří klasifikací. 

Žáci s PUP – SPUO  jsou hodnoceni totožně, je jim navýšen čas na přípravu dle rozhodnutí
PPP.

Celkové hodnocení profilové zkoušky z     českého jazyka   a literatury  

Výsledná  známka  je  váženým průměrem známek  z  písemné  práce  a  ústní  zkoušky,  kdy
v celkovém hodnocení zkušebního předmětu:

• má hodnocení písemné práce váhu 0,4 (40 %) a 
• hodnocení ústní zkoušky 0,6 (60 %).


