 Při ústní zkoušce z českého jazyka a literatury je možné získat maximálně 28 bodů.
 Stupně hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury jsou:
o 28–25 b. – výborný
o 24–21 b. – chvalitebný
o 20–16 b. – dobrý
o 15–12 b. – dostatečný
o 11 bodů a méně – nedostatečný
 Vnitřní podmínka: Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky 0 bodů, je jeho celkový
bodový zisk 0 bodů.
 Hranicí úspěšnosti v ústní zkoušce z českého jazyka a literatury je celkový bodový zisk 12 bodů.

Analýza uměleckého textu (max. 24 body)
Dílčí části:
o
o
o
o
o
o

Literárněhistorický kontext – 4 b.
Kontext autorovy tvorby a díla – 4 b.
Zasazení ukázky do kontextu knihy, téma, motiv – 4 b.
Literární druh, žánr, kompozice – 4 b.
Časoprostor, postavy, vypravěč/lyrický subjekt, vyprávěcí způsoby – 4 b.
Jazykové prostředky, tropy a figury – 4 b.

Analýza neuměleckého textu (max. 4 body)
Dílčí část:
o Hlavní myšlenka textu, funkční styl, slohový útvar, jazykové prostředky – 4 b.

Bodová škála pro hodnocení dílčích částí:
4 body
Sdělení zcela odpovídá zadání, nedostatky se téměř nevyskytují, pomoc zkoušejícího není nutná,
analýza textu je přesná, tvrzení jsou doložena konkrétními pasážemi, argumentace je přesvědčivá,
projev je plynulý a vhodně strukturovaný.
3 body
Sdělení odpovídá zadání, nedostatky se objevují ojediněle, pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle,
analýza textu je téměř úplně správná, tvrzení jsou vhodně doložena konkrétními pasážemi,
argumentace je logická, projev je většinou plynulý a vhodně strukturovaný.
2 body
Ve sdělení je občas objevují nedostatky, pomoc zkoušejícího je občas nutná, analýza textu je v zásadě
přesná, tvrzení jsou většinou doložena textovými pasážemi, argumentace je místy nepřesná, projev
není občas plynulý, v jeho strukturaci se občas vyskytují nedostatky.
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1 bod
Ve sdělení se ve větší míře vyskytují nedostatky, pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře, analýza
textu je ještě vyhovující, tvrzení jsou jen částečně doložena textovými pasážemi, argumentace je místy
nepřesvědčivá, projev není plynulý, v jeho strukturaci se ve větší míře objevují nedostatky.
0 bodů
Ve sdělení se ve vysoké míře objevují nedostatky, pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře,
analýza textu je povrchní a nepřesná, tvrzení většinou nejsou doložena konkrétními pasážemi,
argumentace je většinou nelogická nebo žák téměř nebo vůbec nekomunikuje, projev není plynulý,
v jeho strukturaci se ve vysoké míře objevují nedostatky.

Mgr. Mojmír Zetek
ředitel školy
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