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Způsob hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 
 

Hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury se provádí v souladu s § 24 

vyhlášky č.177/2009 Sb., v platném znění, v souladu s Vnitřním klasifikačním řádem školy a 

podle následujících kritérií: 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE – KRITÉRIA HODNOCENÍ 

1. vytvoření textu dle zadání (téma, slohový útvar) – max. 5+5 bodů 

2. naplnění rozsahu práce (250 slov a více) – max. 5 bodů 

3. jazyková norma, funkční využití jazykových prostředků – max. 5 bodů 

4. kompoziční výstavba textu (syntax, návaznost a členění textu) – max. 5+5 bodů 

 

PÍSEMNÁ PRÁCE – BODOVÉ HODNOCENÍ 

Maximum: 30 bodů  Hranice úspěšnosti: 15 bodů 

Hranice úspěšnosti písemné práce je 50 % z maximálního hodnocení písemné práce. 

Převedení bodů na známky: 

30–27 bodů výborně 

26–23 bodů chvalitebně 

22–19 bodů dobře 

18–15 bodů dostatečně 

14–0 bodů nedostatečně 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA – KRITÉRIA HODNOCENÍ 

1. literární kontext, autor a jeho tvorba – 6+6 bodů 

2. charakteristika knihy dle seznamu maturitní četby – max. 6+6 bodů 

3. interpretace uměleckého textu – max. 3+3 body 

4. součástí hodnocení je také kvalita mluveného projevu žáka (jazyková správnost, 

systematičnost) – max. 3 body 

5. v každém z výše uvedených kritérií musí žák, aby mohl u zkoušky uspět, získat 

alespoň jeden bod 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA – BODOVÉ HODNOCENÍ 

Maximum: 33 bodů  Hranice úspěšnosti: 16 bodů 

Hranice úspěšnosti ústní zkoušky je 50 % z maximálního hodnocení ústní zkoušky. 

Převedení bodů na známky: 

33–30 bodů výborně 

29–26 bodů chvalitebně 

25–21 bodů dobře 

20–16 bodů dostatečně 

15–0 bodů nedostatečně 



Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % z celkového hodnocení 

profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. 

 

V Kladně dne 31. 3. 2022 

 

 

        RNDr. Milena Minaříková 

        ředitelka školy 

 


