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KRITÉRIA PRO VÝBĚR MATURITNÍCH ZADÁNÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

MZ 2022 

 

Ústní zkouška 

Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza 

a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností 

získaných v průběhu vzdělávání na daném typu střední školy.  

Žák odevzdává ředitelce školy seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr 

maturitních zadání k ústní zkoušce v termínu stanoveném prováděcí vyhláškou (31. 3. 2021). Žákův  

seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání, resp. seznamem pracovních listů, z nichž si  

žák předzkouškou losuje jeden. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná 

s pracovním listem. 

V průběhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma pracovního listu 

a psacích potřeb. Ústní zkouška je hodnocena podle centrálně zpracované metodiky. 

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce 

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Pro školní seznam literárních děl platí 

základní pravidla: 

 

Žák vybírá 

20 literárních děl 

 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla 

Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla 

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla 

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl 

 

● minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena; 

● za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben: 

Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice); 

● u literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání. 

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla: 

● minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; 
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Pracovní listy 

Pracovní list obsahuje: 

a) výňatek z uměleckého textu; 

b) výňatek z neuměleckého textu; 

c) strukturu zkoušky. 

 

Struktura ústní zkoušky je tvořena třemi částmi: 

1. analýza uměleckého textu; 

2. literárněhistorický kontext literárního díla; 

3. analýza neuměleckého textu. 

 

Za přípravu pracovních listů odpovídá škola. Škola může využít pracovní listy vyvíjené Centrem 

pro zjišťování výsledků vzdělávání v rámci metodické podpory školám. Pro vývoj pracovních listů 

platí základní pravidla: 

● struktura zkoušky je závazná a nelze ji měnit; 

● výňatek z uměleckého textu musí pocházet z literárního díla, které je zadáním zkoušky; 

● mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu nemusí být souvislost;  

● rozsah pracovního listu nepřesáhne rozsah dvou stran formátu A4 (měřítko: písmo Times New 

Roman, velikost 11, řádkování jednoduché), minimální rozsah není stanoven; 

● o rozsahu pracovního listu rozhoduje také funkčnost daných výňatků. 


