Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a
cizích jazyků ve školním roce 2020/2021 – doplňující
informace
Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny žáky a skládá se ze
dvou částí:
1. Písemná práce
Žáci si vybírají z 5 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování
zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i
obrázek, graf.
Minimální rozsah písemné práce je 250 slov.
Časový limit pro volbu zadání a vypracování písemné práce je 110 minut.
Průběh zkoušky:
Žáci si z 5 zadání vyberou jedno. Na volné listy papíru si mohou připravit osnovu a koncept
práce, ty však nebudou předmětem hodnocení. Mohou používat Pravidla českého pravopisu.
Na počítači mohou psát práci pouze žáci s přiznanými uzpůsobenými podmínkami pro konání
maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ).
Hodnocení písemné práce:
Písemnou práci hodnotí učitel českého jazyka pověřený ředitelem školy.
Písemná práce se hodnotí v těchto oblastech:
• dodržení zadaného tématu a slohového útvaru, komunikační situace
• pravopisná správnost
• rozmanitost slovní zásoby, funkční použití jazykových prostředků
• výstavba větných celků
•
kompoziční výstavba textu
(Pokud žák nedodrží téma, slohový útvar, komunikační situaci, práce je hodnocena známkou
nedostatečně.)
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení profilové zkoušky.

2. Ústní zkouška
Žáci si vybírají ze školního kánonu literárních děl a sestaví si vlastní seznam 20 literárních
děl podle stanovených kritérií (viz Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce)
Seznam literárních děl odevzdají řediteli školy do 31. března 2021.
Průběh zkoušky:
Při ústní zkoušce si žák losuje jedno dílo ze svého seznamu literárních děl.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné literární dílo.
Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut. Zkouška trvá 15 minut.
Žák obdrží pracovní list ke svému vylosovanému titulu, součástí pracovního listu je struktura
ústní zkoušky. Ta se skládá z analýzy a interpretace uměleckého textu, charakteristiky

literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu z hlediska jazykového a
stylistického.
Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.
Hodnocení ústní zkoušky:
Ústní zkouška je hodnocena v oblastech daných strukturou zkoušky. Součástí hodnocení je i
jazyková kultura projevu žáka.
(Pokud se u zkoušky prokáže, že žák jím zvolené dílo nečetl, je hodnocen známkou
nedostatečně.)
Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení profilové zkoušky.

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka
(na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
1. Písemná práce
Žáci si vybírají jedno ze 3 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob
zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může
být i obrázek, graf. Na zvolené zadání píší žáci písemnou práci o minimálním rozsahu 200
slov. Žáci mohou používat oboustranný překladový slovník.
Hodnotí se dodržení tématu, dodržení rozsahu, gramatická správnost a rozmanitost, lexikální
rozmanitost, pravopis a syntax, schopnost vyjádřit názor, struktura a forma textu.
Časový limit pro volbu zadání a vypracování písemné práce je 75 minut.
Na počítači mohou psát práci pouze žáci s přiznanými uzpůsobenými podmínkami pro konání
maturitní zkoušky na základě doporučení ŠPZ.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení profilové zkoušky.

2. Ústní zkouška
Žáci si vylosují jedno z 25 témat. K danému tématu obdrží pracovní list. V průběhu
dvacetiminutové přípravy, kdy mají k dispozici oboustranný překladový slovník, si připraví
řešení zadaných úkolů. Pracovní list má tři části: 1. zadání a doplňující otázky k tématu, 2.
gramatická část, 3. porozumění textu.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu.
Hodnotí se plynulost projevu, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost
reagování, struktura projevu a věcná správnost.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut. Zkouška trvá 15 minut.
Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení profilové zkoušky.

Profilová maturitní
španělského jazyka

zkouška

z německého,
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a

(na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
1. Písemná práce
Žáci si vybírají jedno ze 3 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob
zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může
být i obrázek, graf. Na zvolené zadání píší žáci písemnou práci o minimálním rozsahu 200
slov. Písemná práce se skládá ze dvou částí. Žák píše dva dílčí texty v rozsahu 60 a 140 slov
(např. téma Bydlení: 1. text 60 slov – vzkaz partnerovi či spolubydlícímu, 2. text 140 slov –
Bydlení mých snů). Žáci mohou používat oboustranný překladový slovník.
Hodnotí se dodržení tématu, dodržení rozsahu, gramatická správnost a rozmanitost, lexikální
rozmanitost, pravopis a syntax, schopnost vyjádřit názor, struktura a forma textu.
Časový limit pro volbu zadání a vypracování písemné práce je 90 minut.
Na počítači mohou psát práci pouze žáci s přiznanými uzpůsobenými podmínkami pro konání
maturitní zkoušky na základě doporučení ŠPZ.
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení profilové zkoušky.

2. Ústní zkouška
Žáci si vylosují jedno z 25 témat. K danému tématu obdrží pracovní list. V průběhu
dvacetiminutové přípravy, kdy mají k dispozici oboustranný překladový slovník a geografické
mapy, si připraví řešení zadaných úkolů. Pracovní list má tři části: 1. zadání a doplňující otázky
k tématu, 2. popis obrázků, 3. porozumění textu. Při vlastní zkoušce hovoří student se
zkoušejícími na dané téma.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím
pracovního listu.
Hodnotí se plynulost projevu, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost
reagování, struktura projevu a věcná správnost.
V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut. Zkouška trvá 15 minut.
Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení profilové zkoušky.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského
zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým
vzdělávacím programem daného oboru vzdělání (viz Seznam zkoušek nahrazujících
zkoušku z cizího jazyka).
Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní
zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák
koná vždy.
Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti
svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a
formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti
v hodnocení na základě doporučení ŠPZ pro konání maturitní zkoušky.

