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OBECNÁ STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Kritérium Dílčí část Ověřované vědomosti a dovednosti 

CHARAKTERISTIKA 

UMĚLECKÉHO 

TEXTU 

Analýza uměleckého 

textu 

A                                                      

zasazení výňatku do kontextu díla                

téma a motiv                                        

časoprostor                                          

kompoziční výstavba                        

literární druh a žánr  

B 

vypravěč/ lyrický subjekt 

postava 

vyprávěcí způsoby 

typy promluv 

veršová výstavba, rýmy 

 

C 

jazykové prostředky a jejich funkce                 

ve výňatku 

tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 

 

LITERÁRNÍ 

HISTORIE 

Autor a kontext jeho 

tvorby 

D  

zařazení autora do období, směru, 

skupiny 

další autorova tvorba 

 

Literárněhistorický 

kontext 

E 

literární a obecně kulturní kontext 

další autoři období a jejich díla 

 

CHARAKTERISTIKA 

NEUMĚLECKÉHO 

TEXTU 

Analýza 

neuměleckého textu 

F 

hlavní myšlenka textu 

komunikační situace (účel, adresát) 

domněnky a fakta 

funkční styl 

slohový postup a útvar 

kompoziční výstavba textu 

jazykové prostředky a jejich funkce              

ve výňatku 

 

JAZYKOVÁ 

KULTURA 

 G 

výpověď v souladu s jazykovými 

normami  

a se zásadami jazykové kultury 
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Žák předkládá seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních 

zadání k ústní zkoušce v termínu stanoveném prováděcí vyhláškou. Žákův seznam je zároveň  

seznamem pracovních listů, z nichž si žák před zkouškou losuje jeden. Pracovní list dostává 

žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná s pracovním listem. V průběhu ústní zkoušky 

není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma pracovního listu a psacích potřeb. 

 

Příprava na ústní zkoušku: 20 minut 

 

Délka konání: 15 minut 

 

Žák je hodnocen v 7 oblastech (kritérium A–G), ve všech může získat maximálně 4 body, 

nejvýše tedy 28 bodů za celou zkoušku. 

 

Hranice úspěšnosti: Žák musí získat 13 a více bodů, aby u ústní zkoušky prospěl.  

 

Bodové hodnocení:  

 

25 – 28 bodů – výborný  

21 – 24 bodů – chvalitebný  

17 – 20 bodů – dobrý  

13 – 16 bodů – dostatečný  

  0 – 12 bodů – nedostatečný  
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