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POŽADAVKY K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A 
LITERATURY 

 
Žák si vybere ze školního seznamu četby 20 literárních děl dle uvedených kritérií 
(kritéria pro výběr jsou uvedena pod seznamem četby, který je zveřejněný na školním 
webu). Svůj seznam četby je povinen odevzdat do 31. března daného roku pro jarní 
zkušební období a do 30. června daného roku pro podzimní zkušební období. Pokud 
žák seznam děl neodevzdá, losuje si při ústní zkoušce z celého školního seznamu četby. 
Doba na přípravu na ústní zkoušku je 20 minut, vlastní zkoušení pak trvá 15 minut. 
 
Rozbor ukázky uměleckého textu – žák prokazuje, že: 

- zná vybrané literární dílo, umět popsat dějovou linii 
- umí charakterizovat hlavní postavy 
- umí charakterizovat vypravěče a určit způsob vyprávění 
- umí rozebrat jazykové prostředky, orientovat se v pojmech literární teorie 
- zná kontext autorova díla 
- umí zařadit autora do daného literárního období, do skupiny autorů a 

charakterizovat toto období, uvést základní znaky a další autory a jejich díla 

Rozbor neuměleckého textu – žák prokazuje znalosti z: 
- lexikologie (orientuje se v jazykových vrstvách ČJ, chápe významy slov, zná 

základní jazykové příručky, slovníky) 
- morfologie (zná mluvnické kategorie ohebných slov, orientuje se ve všech 

slovních druzích) 
- tvorby slov (chápe a pozná typy tvorby českých slov, umí rozdělit slovo na 

základní morfologické části) 
- syntaxe (chápe stavbu české věty a souvětí, zná typy spojek a druhy vedlejších 

vět, pozná větné členy a orientuje se v syntaktických zvláštnostech a chybách) 
- stylistiky a slohové výchovy (rozliší jednotlivé funkční styly – zná jejich znaky, 

zná slohové postupy a umí charakterizovat základní znaky slohových útvarů) 
- pravopisu (zná pravidla českého pravopisu a umí je aplikovat v písemném 

projevu) 

POŽADAVKY K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
 
Žák si losuje 1 téma z 25 témat. Čas na přípravu je 20 minut. Zkouška formou řízeného 
rozhovoru trvá 15 minut. 
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