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Zkouška z českého jazyka a literatury podle novely  
vyhlášky č. 177/2009 Sb.  

Novela školského zákona vyhlášky č. 177/2009 Sb. zrušila konání 3 povinných zkoušek 
společné části maturitní zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika) 
a zavádí další nepovinnou zkoušku vyšší úrovně z matematiky ve společné části maturitní 
zkoušky s názvem Matematika rozšiřující.  

Didaktický test z českého jazyka a literatura 

Povinně každý maturující žák bude konat didaktický test z českého jazyka a literatury, který 
je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy 
prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději 
do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září.  

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl/a/“ nebo 
„neuspěl/a/“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ tedy není 
podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního 
vysvědčení.  

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut a žákovi podle  
§ 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického 
testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.  

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 
odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 
110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít 
Pravidla českého pravopisu.  

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 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.  



Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. 
Písemnou práci konají žáci daného oboru ve stejný den a čas.  

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání 
písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné  práce může použít 
překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.  

Obsah a témata budou výlučně v gesci jednotlivých škol, stejně jako hodnocení písemných 
prací z českého jazyka a literatury. Kritéria hodnocení musí být stanovena předem a maturující 
žáci s nimi musí být seznámeni nejpozději před zahájením zkoušky.  

V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % celkového 
hodnocení zkušebního předmětu.  

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 

Žák vybírá 20 titulů ze školního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce podle následujících 
kritérií:  

- min. 2 literární díla z oddílu Světová a česká literatura do konce 18. stol.   

- min. 3 literární díla z oddílu Světová a česká literatura 19. stol. 

- min. 4 literární díla z oddílu Světová literatura 20. a 21. stol.  

- min. 5 literárních děl z oddílu Česká literatura 20. a 21. stol.  

- minimálně 2 díla prozaická, 2 díla básnická a 2 dramata 

- od každého autora je možné zvolit maximálně 2 tituly 

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Pro školní seznam literárních děl 
platí základní pravidla:  

- Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena;  

- Za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír 
Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice).                                                                  

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. 
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list 
ke stejnému literárnímu dílu.                                                                                                                         

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání 
ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.  

Žák je hodnocen v 6 oblastech, nejvýše může získat 28 bodů za celou zkoušku. Aby žák splnil 
ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí dosáhnout minimálně 13 bodů.  
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