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Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní
zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích
zkoušek:
• didaktického testu
• písemné práce
• ústní zkoušky
Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi
dílčími zkouškami je tedy 1:1:1.
Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny příslušným katalogem, tj.:
Katalog požadavků pro český jazyk a literaturu
http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/katalogy_zkousek_k_MZ/Katalog_pozadavku_od_20
18_z_CJL.pdf
Pro školní rok 2018/2019 dochází ke změnám týkajícím se maturitní písemné práce z českého
jazyka (viz Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce
2019)
http://www.novamaturita.cz/novela-maturitni-vyhlasky-c-177-2009-sb-konani-maturitnizkousky-v-roce-2019-1404038559.html
Pro školní ústní část maturitní zkoušky je určující v daném termínu odevzdaný seznam
literatury vycházející ze školního seznamu literatury zveřejněného 2.10.2018.
Požadavky školní části maturitní zkoušky vycházejí z probraného učiva stanoveného Školním
vzdělávacím programem Gymnázia a SOŠ Rokycany. Žák odevzdá řediteli školy do
31.3.2019 svůj seznam literárních děl sestavený na základě kritérií, která jsou stanovena
v Katalogu požadavků.
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Tento seznam je zároveň seznamem maturitních zadání. Zkoušku žák koná s pracovním
listem, který dostává až po vylosování zadání.

Struktura zkoušky
Struktura zkoušky se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického
kontextu a analýzy neuměleckého textu.
1. Charakteristika uměleckého textu je tvořena 3 částmi:
I. část: téma, kompozice, literární druh a žánr
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy
III. část: jazykové prostředky
literárněhistorický kontext

•
•
•
•

2. Literárněhistorický kontext literárního díla
3. Analýza neuměleckého textu je tvořena 2 částmi:
I.
II.

část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky

Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými
normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na
jeho výkonu v průběhu celé zkoušky.

Zadání zkoušky
Naprosto zásadním a určujícím prvkem pro ústní zkoušku je pracovní list. Tvoří základ pro
analýzu textu a je vlastním zadáním zkoušky, které je jednoznačně určeno názvem literárního
díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci.
Pracovní list obsahuje:
1. výňatek z uměleckého textu
2. výňatek z neuměleckého textu
3. strukturu zkoušky na přiloženém samostatném listu
Pracovní list, resp. zadání zkoušky, je jednoznačně určen názvem literárního díla – např. Josef
Škvorecký: Zbabělci.
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