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Profilová zkouška se skládá ze dvou částí: písemné práce a ústní zkoušky. 
Výsledná známka se vytvoří z hodnocení jednotlivých částí, přičemž písemná práce tvoří 40% 
známky a ústní zkouška tvoří 60 % známky. 

 
Písemná práce 
Požadavky: 
Žák vybírá z pěti zadaných témat, která navrhla předmětová komise, a schválil ředitel školy. 
Kritéria zadání: minimální rozsah práce 250 slov, horní hranice není stanovena. Nedostatečnou 
bude klasifikována taková práce, která nesplní rozsah 200 slov. 
Čas stanovený na vypracování práce: 110 minut včetně volby tématu. V průběhu práce nesmí stu-
dent měnit zvolené téma. 
Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu  
 
Kritéria hodnocení: vychází z původních kritérií, která vydal Cermat. 
Nedostatečnou se hodnotí práce, která nesplní zadaný rozsah počtu slov a práce, která formálně ne-
splní zadané téma a zadaný slohový útvar. 
Žák bude hodnocen dle bodové škály – viz tabulka. Maximální počet dosažených bodů je 30,  
minimální počet bodů pro hodnocení prospěl je 12. 
Stanovení známky: 30 – 27 bodů = 1 
 26 – 23 bodů = 2 
 22 – 17 bodů = 3 
 16 – 12 bodů = 4 
 11 – 0 bodů = 5 
Viz tabulka v příloze 
 
Ústní zkouška 
Ústní zkouška vychází ze školního kánonu četby, který obsahuje minimálně 60 děl (školní kánon 
SPŠS a SOŠST obsahuje 92 děl a je zveřejněn na webových stránkách školy). Žák z kánonu vybírá 
20 literárních děl, jejichž seznam předloží škole nejpozději do 31. 3. 2023. Neodevzdá-li svůj se-
znam četby do tohoto termínu, u ústní zkoušky si volí z celého školního kánonu. 
Kritéria výběru: minimálně 2 tituly volí z oddílu Světová a česká literatura do konce 18. století, 
min. 4 tituly volí z oddílu Světová a česká literatura do konce 19. století, min. 4 tituly volí z oddílu 
Světová literatura 20. a 21. století, min. 5 titulů volí z oddílu Česká literatura 20. a 21. století. 
V seznamu musí být zastoupeno min. 2x drama a 2x poezie, od stejného autora může student vybrat 
max. 2 díla. 
Ústní zkouška se skládá ze dvou částí: rozboru uměleckého textu (10min) a rozboru textu neumě-
leckého – se zaměřením na jazykovou a syntaktickou stránku textu (5 min). Doba zkoušky 15 mi-
nut. 
Kritéria přípravy: 20 minut na přípravu rozboru pracovního listu 
Kritéria hodnocení: hodnocení bude vycházet ze Struktury ústní zkoušky (viz příloha), přičemž 
bude hodnoceno známkou v poměru 60%: 40% ve prospěch hodnocení uměleckého textu a z žádné 
části ústní zkoušky nesmí být hodnocen nedostatečnou proto, aby prospěl. 
Tabulka Záznam o hodnocení ústní zkoušky – viz příloha 
 
Celkové hodnocení MZ z ČJL 
Didaktický test: uspěl / neuspěl 
PP: 1 – 5 
ÚZ: 1 – 5 
Žák prospěl, pokud ze všech částí byl hodnocen z DT uspěl a z PP a ÚZ 1 – 4. 
 


