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Kritéria a bodová škola hodnocení analýzy uměleckého a neuměleckého textu 
0 bodů Ve sdělení se ve vysoké míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve 

vysoké míře. Analýza textu je nedostatečná. Tvrzení jsou nedostatečně doložena konkrétními 

textovými pasážemi. 

1 bod Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná ve větší 

míře. Analýza textu je víceméně dostatečná. Tvrzení jsou víceméně dostatečně doložena 

konkrétními textovými pasážemi. 

2 body Ve sdělení se občas objevují nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná občas. Analýza 

textu je dobrá. Tvrzení jsou dobře doložena konkrétními textovými pasážemi. 

3 body 

Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle. Pomoc zkoušejícího je nutná 

ojediněle. Analýza textu je velmi dobrá. Tvrzení jsou velmi dobře doložena konkrétními 

textovými pasážemi. 

4 body Sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se nevyskytují. Pomoc zkoušejícího není 

nutná. Analýza textu je výborná. Tvrzení jsou výborně doložena konkrétními textovými 

pasážemi. 

 

Kritéria a bodová škála hodnocení funkčních znalostí literárněhistorického kontextu 
0 bodů Ve sdělení se objevují zásadní chyby, na pomoc zkoušejícího student nereaguje, popř. 

zcela neadekvátně. 

1 bod Ve sdělení se ve vyšší míře vyskytují i zásadnější nedostatky, pomoc zkoušejícího je 

proto nutná ve vysoké míře. 

2 body Sdělení je smysluplné, ale vyskytují se v něm nedostatky. Opakovaná pomoc 

zkoušejícího je nadále nutná. 

3 body Ve sdělení se objevují dílčí nedostatky. Pomoc zkoušejícího je nutná, ojediněle 

potřebná. 

4 body Sdělení v podstatě odpovídá zadání, dílčí nedostatky se objevují ojediněle. Pomoc 

zkoušejícího je nutná výjimečně. 

5 bodů Sdělení odpovídá zadání, dílčí nedostatky se téměř nevyskytují. Pomoc zkoušejícího 

v podstatě není nutná. 

6 bodů Sdělení je excelentní, zcela odpovídá zadání, žádné nedostatky se nevyskytují. Pomoc 

zkoušejícího je zcela zbytečná. 

 

Kritéria hodnocení výpovědi v souladu s jazykovou normou a zásadami jazykové 

kultury 
0 bodů Výpověď je ve vysoké míře v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové 

kultury. Projev není plynulý, v jeho strukturaci se ve vysoké míře vyskytují nedostatky, popř.  

ho nelze hodnotit, žák téměř nebo vůbec nekomunikuje. 

1 bod Výpověď je ve větší míře v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové 

kultury. Projev není plynulý, v jeho strukturaci se ve větší míře vyskytují nedostatky. 

2 body Výpověď je občas v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. 

Projev občas není plynulý, v jeho strukturaci se občas vyskytují nedostatky. 

3 body Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev 

je plynulý a vhodně strukturovaný, nedostatky se objevují ojediněle. 

4 body Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Projev 

je plynulý a vhodně strukturovaný, nedostatky se téměř nevyskytují. 

 



Obsahový rámec analýzy uměleckého textu (3 části, celkem 12 bodů): 
1. část: Zasazení výňatku do kontextu díla. Téma a motiv. Časoprostor. Kompoziční výstavba. 

Literární druh a žánr.  (4 body) 

2. část: Vypravěč, resp. lyrický subjekt. Postava. Vyprávěcí způsoby. Typy promluv. Veršová 

výstavba. (4 body) 

3. část: Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. Tropy a figury a jejich funkce ve 

výňatku. (4 body) 

Literárně historický kontext (celkem 6 bodů): 
Literární, umělecké a obecně kulturní souvislosti autorovy tvorby. Příslušnost k uměleckému 

proudu, směru, skupině či generaci v rámci české a světové literatury. Rámcové zasazení 

autorovy tvorby do vývojových souvislostí české a světové literatury.   

Obsahový rámec analýzy neuměleckého textu (2 části, celkem 8 bodů): 
1. část: Souvislost mezi výňatky. Hlavní myšlenka textu. Podstatné a nepodstatné informace. 

Různé možné způsoby čtení a interpretace textu. Domněnky a fakta. Komunikační situace 

(účel a adresát). (4 body) 

2. část: Funkční styl, slohový postup, slohový útvar, kompoziční výstavba výňatku, jazykové 

prostředky a jejich funkce ve výňatku. (4 body)  

 

Výpověď v souladu s jazykovou normou a funkční adekvátností. (4 body) 

 

CELKEM:    30 bodů 

 

 

Klasifikace ústní maturitní zkoušky dle počtu dosažených bodů: 

 

Výborně:  30 – 26 bodů 

Chvalitebně:   25 – 21 bodů 

Dobře:    20 – 16 bodů 

Dostatečně:   15 – 11 bodů 

Nedostatečně:  10 –  0 bodů 

 


