ČJL – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY
MZ jaro a podzim 2022

K ústní MZ z ČJL si žák volí 20 literárních děl ze Školního seznamu literárních děl podle
stejných kritérií jako dosud.
Svůj seznam literárních děl k MZ odevzdá vyučujícímu českého jazyka do 31. 3. 2022.
U MZ si vylosuje jedno dílo ze svého seznamu děl k MZ a na přípravu obdrží pracovní list,
který obsahuje umělecký a neumělecký text s rozpracovanou strukturou otázek.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY:
Hodnotíme analýzu uměleckého a neuměleckého textu, literárněhistorický kontext
literárního díla a úroveň vyjadřovacích schopností žáka.
1. Analýza uměleckého textu:
1A: zasazení výňatku do kontextu díla, téma díla, motivy díla, časoprostor, kompozice
díla, literární druh a žánr díla
1B: vypravěč (popř. lyrický subjekt), hlavní postavy, vyprávěcí způsoby, typy promluv
(popř. veršová výstavba)
1C: jazykové prostředky a jejich funkce v díle (ve výňatku), popř. tropy a figury a jejich
funkce ve výňatku
2. Literárněhistorický kontext díla: kontext autorovy tvorby a literární (obecně
kulturní) kontext
3. Analýza neuměleckého textu:
3A: porozumění textu, hlavní myšlenka textu, různé možné způsoby interpretace textu,
účel textu, možný adresát apod.
3B: funkční styl, slohový postup a útvar, kompozice textu, jazykové prostředky a jejich
funkce v textu
4. Úroveň vyjadřovacích schopností žáka: jazyková kultura, výpověď v souladu s
jazykovými normami

Každou ze sedmi částí ústní zkoušky bodujeme podle úrovně výkonu žáka bodovou škálou
od 0 do 10 bodů následujícím způsobem:
Analýza uměleckého a neuměleckého textu (kritéria 1A, 1B, 1C; 3A, 3B) body od 0 do 9.
Literárněhistorický kontext díla body od 0 do 10.
Úroveň vyjadřovacích schopností body od 0 do 5.
Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 60.
Hranice úspěšnosti je 50%, tj. 30 bodů.

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČJL:
(= součet bodů za slohovou práci a za ústní zkoušku, tj. max. 100)
Stupeň výborný:
100 – 88 bodů
Stupeň chvalitebný:

87 – 76 bodů

Stupeň dobrý:

75 – 64 bodů

Stupeň dostatečný:

63 – 50 bodů

Stupeň nedostatečný:

49 a méně bodů

Předmětová komise ČJL, 7. 10. 2020

