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Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie 

 

 STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY: 
Dílčí část:  

Ověřované vědomosti a dovednosti:  

Analýza uměleckého textu  I.  
Literární druh a žánr  
Zasazení výňatku do kontextu díla  
Téma a motiv  
Časoprostor  
Kompoziční výstavba  
II.  
Vypravěč / lyrický subjekt  
Postava  
Vyprávěcí způsoby a typy promluv  
Veršová výstavba / rýmy  
III.  
Jazykové prostředky a jejich funkce ve 
výňatku  
Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku  

Literární historie  IV. Autor, kontext jeho tvorby:  
Zařazení autora do období, ke generaci / 
směru  
Další autorova tvorba  
V. Literárněhistorický kontext:  
Literární a obecně kulturní kontext  
Další významní autoři období, jejich 
stěžejní díla  

Analýza neuměleckého textu  VI.  
Hlavní myšlenka textu  
Komunikační situace (např. účel, 
adresát)  
Funkční styl  
Slohový postup  
Slohový útvar  
Kompoziční výstavba textu  
Jazykové prostředky a jejich funkce v 
textu  

               

  Profilová část maturitní zkoušky 

Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
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Dodržování jazykových norem  
a zásad jazykové kultury  

VII.  
Výpověď v souladu s jazykovými 
normami a zásadami jazykové kultury  

 

 

 
 Z každého kritéria I. – VII. lze získat maximálně 4 body. Celkově může žák získat z ústní zkoušky 28 

bodů. 

 

Hodnocení kritérií ověřovaných vědomostí a dovedností:  
4 body = maximální výkon (bez nedostatků)  
3 body = velmi dobrý výkon (nedostatky se objevují ojediněle)  
2 body = dobrý výkon (nedostatky se objevují občas)  
1 bod = dostatečný výkon (nedostatky se vyskytují ve větší míře)  
0 bodů = nedostatečný výkon – vysoká míra závažných nedostatků  
 
Hodnocení ústní zkoušky 

 

25–28 bodů Výborný 

21–24 bodů Chvalitebný 

17–20 bodů Dobrý 

13–16 bodů Dostatečný  

0–12 bodů Nedostatečný 

 

Pokyny k průběhu ústní zkoušky: 

Žák si vylosuje číslo pracovního listu – losuje číslo tématu v rámci svého seznamu literárních děl. 

Hodnotitel předá žákovi příslušný pracovní list se zadáním zkoušky. Příprava na zkoušku trvá 20 

minut. 

Zkoušení žáka probíhá max. 15 minut.  

 


