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Obecná struktura ústní zkoušky z českého jazyka a 

literatury 

 

Charakteristika 

uměleckého textu (10 

minut) 

 Maximální počet bodů 

1. Obecná 
charakteristika  

-literární druh a žánr 

-téma a motivy 

-časoprostor 

-kompozice 

-vyprávěcí způsoby 

Max. 4 body 

2. Rozbor díla  -zasazení výňatku do 

kontextu díla 

-vypravěč/lyrický subjekt 

-postavy 

-hlavní myšlenka 

Max. 4 body 

 

3. Rozbor textu -jazykové a syntaktické 

prostředky 

-typy promluv 

-tropy a figury 

-veršová výstavba 

Max. 4 body 

 

4. Literárněhistorický 
kontext 

-autorův život a tvorba 

-dobový kontext, umělecký 

směr 

-literární kontext  

Max. 4 body 
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Charakteristika 

neuměleckého textu       

(5 minut) 

  

1. Obecná 
charakteristika  

-obsah 

-hlavní myšlenka 

-komunikační situace, 

adresát 

-funkční styl 

-slohový útvar, postup 

Max. 4 body 

 

2. Rozbor textu -kompoziční výstavba 

-slovní zásoba 

-jazykové prostředky 

-syntaktické prostředky 

Max. 4 body 

 

Úroveň mluveného 

projevu 

  

 -dodržování jazykových 

norem a zásad jazykové 

kultury 

Max. 4 body 
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Kritéria hodnocení 

Žák je hodnocen celkem v 7 oblastech, v každé oblasti je hodnocen na bodové škále 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 . 

Maximální počet bodů za celou zkoušku je tedy 28, hranice úspěšnosti je 13 bodů. 

28 – 25 bodů 1 

24 – 21 bodů  2 

20 – 17 bodů 3 

16 – 13 bodů  4 

12 – 0 bodů 5 

 

Pro ústní zkoušku platí tato vnitřní podmínka: 

Pokud žák neprokáže dostatečnou znalost literárního díla a je v oblastech 1,2,3 v 

celkovém součtu hodnocen méně než 3 body, celá zkouška je hodnocena 0 body a 

známkou nedostatečně. 

 

 


