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PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022/2023 
PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY – KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Písemná MZ z ČJL je povinná pro žáky všech oborů vzdělávání. Zadání písemné práce jsou stejná pro 
všechny žáky všech oborů vzdělávání ve škole. Písemnou práci konají žáci všech oborů vzdělání ve 
stejný den a čas. 

Zkušební dokumentace 

Hlavičkový tiskopis se zadanými tématy písemné práce, hlavičkový tiskopis školy pro záznam textu 
písemné práce, hlavičkový tiskopis školy pro hodnocení písemné práce, hlavičkový tiskopis školy 
„Protokol o písemné maturitní zkoušce“. 

Způsob záznamu vytvářených textů 
Rukopisný (výjimku tvoří žáci s PUP MZ, kterým umožňuje jiný způsob záznamu textu Doporučení 
školského poradenského zařízení). 

Písemná práce představuje vytvoření autorského souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov 
(horní hranice není stanovena). Koncept, osnova či poznámky mimo formulář (volné orazítkované listy) 
se nehodnotí a nezapočítávají do celkového rozsahu písemné práce. Žák může do své písemné práce 
funkčně začlenit výchozí text (pokud je součástí zadání). Pouhé opsání výchozího textu se však 
nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, nejedná se totiž o autorský text žáka. Nečitelný 
text se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce. 

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání. Zadání písemné práce obsahuje téma písemné práce 
a způsob zpracování. Zadání písemné práce budou v den zkoušky, těsně před jejím zahájením ředitelem 
školy předána zadavateli. Ten s nimi seznámí žáky ve stanovený čas zkoušky. 

Po zahájení zkoušky si žák v úvodních 10 minutách zvolí jedno zadání, které oznámí zadavateli a ten ho 
zapíše do protokolu o písemné zkoušce. Zvolené zadání nemůže žák v průběhu vytváření autorského 
textu měnit. Žáci mají na vypracování písemné práce 110 minut od ukončení výběru zadání. Žák nemusí 
pro vypracování práce využít celou délku stanoveného časového intervalu.  

Povolené pomůcky 
Pravidla českého pravopisu 
 
Hodnocení 

Vyučující předmětu český jazyk a literatura dle stanovených kritérií hodnocení; klasifikační stupnice 
1 až 5 (výborný – nedostatečný) podle dosažených bodů. HRANICE ÚSPĚŠNOSTI je 40 %, tj. minimálně 
12 bodů z maximálních 30 bodů. 
 
Písemná práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu ČJL, 60 % tvoří ústní zkouška. 
Pro celkové vyhodnocení zkušebního předmětu ČJL bude využito formuláře pro společné vyhodnocení 
všech předmětů profilové zkoušky. 
 
Možný časový harmonogram zkoušky 
 8.00 – 8.20 úvodní administrativa, seznámení žáků se zadáními, výběr zadání 
 8.20 – 10.10 žáci vytvářejí autorský text dle zvoleného zadání 
10.10 – 10.15 závěrečná administrativa 
 
 
10. září 2022 Ing. Richard Sýkora  
 ředitel školy 


