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PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022/2023 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
 
Ústní MZ z ČJL se koná před maturitní komisí a je povinná pro žáky všech oborů vzdělání.  
 
KRITÉRIA PRO VÝBĚR MATURITNÍCH ZADÁNÍ 
Žák odevzdává řediteli školy do 31. března školního roku pro jarní období, do 30. června školního roku 
pro podzimní období seznam 20 literárních děl ze školního kánonu děl (minimálně 60 literárních děl 
stanovených ředitelem školy do 30. září školního roku).  
Seznam žáka musí být sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce. Žákův 
seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání, z nichž si žák před zkouškou losuje jedno.  
Neodevzdá-li žák do 31. března, resp. do 30. června vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky 
z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 
 
ZKUŠEBNÍ DOKUMENTACE 
Hlavičkový tiskopis školy pro přípravu, záznam o hodnocení ústní zkoušky, pracovní list. 
 
STRUKTURA A FORMÁT ZKOUŠKY 
Po vylosování čísla maturitního zadání dostane žák pracovní list, který obsahuje výňatek z literárního 
díla, výňatek neuměleckého textu ověřujícího dovednosti v oblasti jazyka a slohu. Žák má také 
k dispozici strukturu zkoušky. 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, vlastní ústní zkouška trvá maximálně 15 minut (pokud nebyl 
čas přípravy navýšen doporučením školského poradenského zařízení; čas vlastní zkoušky se 
nenavyšuje).  
 
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu – literární dílo, které již 
bylo vylosováno, je pro daný maturitní den vyřazeno.  
 
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru. 
 
ZPŮSOB HODNOCENÍ 
Dva hodnotitelé (zkoušející a přísedící), vyučující předmětu český jazyk a literatura, dle stanovených 
kritérií hodnocení. Klasifikační stupnice 1 – 5 (výborný – nedostatečný) podle dosažených bodů 
HRANICE ÚSPĚŠNOSTI 44 %, tj. minimálně 13 bodů z maximálních 28 bodů. 
 
HODNOCENÍ  
Ústní zkouška tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu ČJL, 40 % tvoří písemná práce. 
Pro celkové vyhodnocení zkušebního předmětu ČJL bude využito formuláře pro společné vyhodnocení 
všech předmětů profilové zkoušky. 
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