
Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Mládí 726, 735 14 Orlová - Lutyně 

Pokyn k organizaci a formám maturitních zkoušek ve školním roce 2020/21 

Podmínky konání maturitní zkoušky jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

(školský zákon) a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 405/2020 

Sb.).  

Maturitní zkouška (MZ) má dvě části – společnou a profilovou. Aby žák u maturitní zkoušky 

uspěl, musí úspěšně složit všechny povinné zkoušky obou těchto částí. Všechny platné 

informace jsou k dispozici na webu maturita.cermat.cz. 

 

A) SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 • zkoušky společné části MZ vytváří a opravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(Cermat), 

 • zkoušky společné části MZ může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník 

středního vzdělávání, 

 • ve společné části MZ žák povinně vykoná dvě zkoušky, které se konají formou 

didaktického testu, 

 • ve společné části MZ žák vykoná první povinnou zkoušku z předmětu Český jazyk a 

literatura a druhou povinnou zkoušku z předmětů Cizí jazyk nebo Matematika, 

• pokud si žák ve společné části MZ jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět Cizí jazyk, v 

profilové části maturitní zkoušky vykoná povinnou navazující zkoušku z předmětu Cizí jazyk 

(stejný cizí jazyk jako ve společné části, forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška) a 

dále si povinně volí dva další předměty z nabídky maturitních předmětů. Žák si může zvolit 

pouze takový cizí jazyk, který ve škole studoval – anglický/francouzský jazyk,  

• pokud si žák ve společné části MZ jako druhou povinnou zkoušku zvolí předmět 

Matematika, v profilové části maturitní zkoušky si k povinnému předmětu Český jazyk a 

literatura dále povinně volí dva další předměty z nabídky maturitních předmětů. 

A1) Didaktický test 

 • Český jazyk a literatura – v časovém rozsahu 75 minut, 

 • Cizí jazyk – v časovém rozsahu 100 minut (40 minut poslech + 60 minut – čtení a jazykové 

dovednosti/vědomosti), 



 • Matematika – v časovém rozsahu 120 minut 

A2) Nepovinná zkouška společné části MZ 

 • žák se může ve společné části MZ přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, pokud z 

daného předmětu žák nekoná zkoušku povinnou, a to z předmětů:  Cizí jazyk, Matematika, 

Matematika rozšiřující (150 minut), 

 • zkoušku z předmětu Matematika rozšiřující může žák konat pouze jako zkoušku 

nepovinnou. 

B) PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

• žák může konat zkoušky profilové části MZ i v případě, že nevykonal společnou část MZ 

úspěšně, 

• žák v profilové části MZ povinně vykoná zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura (forma 

zkoušky – písemná práce + ústní zkouška), 

• žák v profilové části MZ povinně vykoná zkoušku z předmětu Cizí jazyk, pokud si jej zvolil ve 

společné části MZ (forma zkoušky – písemná práce + ústní zkouška), 

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí 

předmět Cizí jazyk, v profilové části maturitní zkoušky vykoná povinnou navazující zkoušku z 

předmětů Cizí jazyk (stejný cizí jazyk jako ve společné části) a z předmětu Český jazyka a 

literatura, v profilové části maturitní zkoušky tak vykoná celkem čtyři povinné zkoušky = ČJ 

+ CIZÍ JAZYK + PŘEDMĚT 1 (dle vlastní volby) + PŘEDMĚT 2 (dle vlastní volby),  

• pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako druhou povinnou zkoušku zvolí 

předmět Matematika, v profilové části maturitní zkoušky nekoná žádnou povinnou navazující 

zkoušku z předmětu Matematika, vykoná pouze navazující zkoušku z předmětu Český jazyk a 

literatura, v profilové části maturitní zkoušky tak vykoná celkem tři povinné zkoušky = ČJ + 

PŘEDMĚT 1 (dle vlastní volby) + PŘEDMĚT 2 (dle vlastní volby),  

B1) Navazující povinná ústní zkouška z ČJ 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 

zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce, literatuře a slohu. 

Žák odevzdává vedení školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr 

maturitních zadání k ústní zkoušce. Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních 

zadání. Žák vybírá 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl dle zásad a podmínek 

v něm uvedených. Podmínky pro výběr žákova seznamu včetně školního seznamu literárních 

děl jsou nedílnou součástí tohoto pokynu.   

 



B2) Nabídka maturitních předmětů v rámci profilové části MZ 

Každý žák je povinen vykonat 2 povinné zkoušky dle vlastního výběru z níže uvedeného 

seznamů předmětů, ze kterých je možné profilovou část MZ vykonat: 

Název předmětu Forma zkouška 

Matematika1 písemná zkouška + ústní zkouška 

Aplikovaný anglický jazyk2 písemná zkouška + obhajoba maturitní práce 

Aplikovaný francouzský jazyk3 písemná zkouška + obhajoba maturitní práce  

Dějepis písemná zkouška + ústní zkouška 

Základy společenských věd písemná zkouška + ústní zkouška 

Výtvarná výchova písemná zkouška + obhajoba maturitní práce 

Fyzika písemná zkouška + ústní zkouška 

Zeměpis písemná zkouška + ústní zkouška 

Biologie písemná zkouška + ústní zkouška 

Chemie písemná zkouška + ústní zkouška 

 

• písemná zkouška v rámci každého nabízeného předmětu profilové části MZ zahrnuje 

testování znalostí a dovedností plynoucích z veškerého učiva formou didaktického testu, 

• každá písemná zkouška trvá 120 minut,  

• v případě obhajoby maturitní práce je téma, rozsah, forma zpracovaní a závazné termíny 

stanoveny v souladu s právním předpisem. Téma maturitní práce není předmětem žákovy 

volby. Obhajoba maturitní práce probíhá 15 minut a představuje 40% z celkového 

hodnocení.      

B3) Nepovinná zkouška profilové části MZ 

• žák se může v profilové části maturitní zkoušky přihlásit až ke dvěma nepovinným 

zkouškám, pokud z daného předmětu žák nekoná zkoušku povinnou. Forma zkoušky je 

nedotčena. 

 

                                                             
1
 Pokud si žák vybere v rámci společné části zkoušku z matematiky, má možnost vykonat i v profilové části MZ 

zkoušku z matematiky. Matematiku tak lze opakovat!   
2
 Zkouška z daného předmětu odpovídá úrovni C1 dle SERR. Didaktický test obsahuje následující části: a) 

poslech – převod celých vět z AJ do ČJ v daném časovém rozsahu, b) didaktický překlad – aplikace veškerého 
gramatického učiva a lexika na překladech z ČJ do AJ, c) znalosti amerikanismů a interferencí, d) práce s chybou 
– identifikace chyby a její oprava. Písemná zkouška čerpá primárně z obsahu výuky v předmětu Seminář 
anglického jazyka.       
3 Zkouška z daného předmětu odpovídá úrovni B2 dle SERR. Didaktický test obsahuje následující části: a) 
poslech – převod celých vět z FJ do ČJ v daném časovém rozsahu, b) didaktický překlad – aplikace veškerého 
gramatického učiva a lexika na překladech z ČJ do FJ, c) znalosti interferencí, d) práce s chybou – identifikace 
chyby a její oprava. Písemná zkouška čerpá primárně z obsahu výuky v předmětu Seminář francouzského 
jazyka.       



B4) Náhrada zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

• nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní 

zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná 

vždy. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák 

koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího 

jazyka, 

• nahradit nelze profilovou zkoušky z předmětů: Aplikovaný anglický jazyka a Aplikovaný 

francouzský jazyk, 

• nedílnou součástí tohoto pokynu je seznam standardizovaných jazykových zkoušek, které 

lze uznat místo vykonaní profilové části MZ z cizího jazyka. 

 

Přílohy 

1. Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka 

2. Seznam standardizovaných jazykových zkoušek  

 

 

V Orlové dne 29. října 2020 

 

Mgr. Richard Adamus, Ph.D. 

 



Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák vybírá
20 literárních

děl

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními  díly musí  být  v  seznamu žáka zastoupena próza,  poezie,  drama. 
Seznam žáka může obsahovat  maximálně dvě díla  od jednoho autora.  Seznam literárních děl,
z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, 
horní hranice není stanovena.

Světová a česká literatura do konce 18. století
Poezie

Alighieri, Dante: Božská komedie

Flaška z Pardubic, Smil: Nová rada

Chaucer, Geoffrey: Canterburské povídky

Ovidius Naso,  Publius : Umění milovat

Shakespeare, William: Sonety

Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody

Próza

Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Goethe, Johann Wolfgang : Utrpení mladého Werthera

Swift, Jonathan: Gulliverovy cesty

Drama

Euripidés: Médea

Goldoni, Carlo: Sluha dvou pánů

Shakespeare, William : Hamlet

Macbeth

Othello

Romeo a Julie

Sen noci svatojánské

Sofoklés: Král Oidipus



Světová a česká literatura 19. století
Poezie

Baudelaire, Charles: Květy zla

Borovský, Karel Havlíček: Král Lávra

Křest svatého Vladimíra

Tyrolské elegie

Erben,  Karel Jaromír: Kytice

Hlaváček, Karel: Mstivá kantiléna

Mácha,  Karel Hynek : Máj

Neruda, Jan: Balady a romance

Puškin,  Alexandr Sergejevič : Evžen Oněgin

Rimbaud, Arthur: Opilý koráb

Whitman, Walt: Stébla trávy

Próza

Arbes, Jakub : Newtonův mozek

Svatý Xaverius

Austenová, Jane: Pýcha a předsudek

Rozum a cit

Balzac, Honoré de: Otec Goriot

Brontëová, Emily: Na Větrné hůrce

Brontëová, Charlotte: Jana Eyrová

Dostojevskij, Fjodor Michailovič: Idiot

Zločin a trest

Dumas, Alexandre: Hrabě Monte Christo

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová

Salambo

Hugo, Victor: Chrám Matky boží v Paříži

Jirásek, Alois: Staré pověsti české

Lermontov, Michail Jurjevič: Hrdina naší doby

Mácha, Karel Hynek: Marinka

Maupassant, Guy de: Kulička

Miláček

Mrštík, Vilém: Pohádka máje

Neruda, Jan : Povídky malostranské



Světová a česká literatura 19. století
Próza

Poe, Edgar Allan : povídky (Jáma a kyvadlo, Zánik domu Usherů, Pád do Maelströmu, Černý 

kocour, Vražda v ulici Morgue) 
Poznámka: Nutno přečíst právě tyto povídky. Mohou být v různých knihách.

Scott, Walter: Ivanhoe

Shelleyová, Mary: Frankenstein

Sienkiewicz, Henryk: Quo vadis

Stendhal: Červený a černý

Stevenson, Robert Louis: Ostrov pokladů

Podivný příběh doktora Jekylla a pana Hyda

Stoker, Bram: Dracula

Světlá, Karolina: Kříž u potoka

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Kareninová

Twain, Mark: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Dobrodružství Toma Sawyera

Verne, Jules: Cesta kolem světa za osmdesát dní

Wilde, Oscar: Obraz Doriana Graye

Šťastný princ a jiné pohádky

Zola, Emile: Zabiják

Drama

Čechov, Anton Pavlovič: Racek

Strýček Váňa

Tři sestry

Gogol, Nikolaj Vasiljevič : Revizor

Mrštíkové, Alois a Vilém : Maryša

Preissová, Gabriela: Její pastorkyňa

Rostand, Edmund: Cyrano z Bergeracu

Stroupežnický, Ladislav: Naši furianti

Tyl, Josef Kajetán : Strakonický dudák

Wilde, Oscar : Jak je důležité míti Filipa



Světová literatura 20. a 21. století
Poezie

Apollinaire, Guillaume : Pásmo

Rilke, Rainer Maria: Lodice času 

Ginsberg, Allen : Kvílení

Vysockij, Vladimir: Zaklínač hadů 

Próza

Adams, Douglas: Stopařův průvodce Galaxií 1

Akunin, Boris: Případ Azazel

Turecký gambit

Zvláštní úkoly

Asimov, Isaac: Já, robot

Barbusse, Henri: Oheň

Bradbury, Ray: 451 stupňů Fahrenheita

Brown, Dan: Šifra mistra Leonarda

Bukowski, Charles: Všechny řitě světa i ta má

Camus, Albert: Cizinec

Capote, Truman: Snídaně u Tiffanyho

Coelho, Paulo: Alchymista

Doctorow, Edgar Lawrence: Ragtime

Doyle, Arthur Conan: Pes baskervillský

Dreiser, Theodore: Americká tragédie

Eco, Umberto: Jméno růže

Fitzgerald, Francis Scott: Velký Gatsby

Franková, Anna: Deník Anny Frankové

Fulghum, Robert: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Galsworthy, John: Sága rodu Forsytů (Vlastník)

Golding, William: Pán much

Grass, Günter: Plechový bubínek

Haddon, Mark: Podivný případ se psem

Hailey, Arthur: Letiště

Hemingway, Ernest: Stařec a moře

Christie, Agatha: Deset malých černoušků

Jelineková, Elfriede: Pianistka

Kafka, Franz: Proces

Proměna



Světová literatura 20. a 21. století
Próza

Kerouac, Jack: Na cestě

Kertész, Imre: Člověk bez osudu

Kesey, Ken: Vyhoďme ho z kola ven

Lawrence, David Herbert: Milenec lady Chatterleyové

Lem, Stanisŀaw: Solaris

London, Jack: Tulák po hvězdách

Márquez, Gabriel García: Kronika ohlášené smrti

Láska za časů cholery

Sto roků samoty

McCarthy, Cormac: Cesta

Dítě boží

Tahle země není pro starý

Merle, Robert: Smrt je mým řemeslem

Mňačko, Ladislav: Smrt si říká Engelchen

Moravia, Alberto: Horalka

Murakami, Haruki: Kafka na pobřeží

Nabokov, Vladimir: Lolita

Lužinova obrana

Pozvání na popravu

Orwell, George: 1984

Farma zvířat

Pasternak, Boris: Doktor Živago

Pratchett, Terry: Barva kouzel

Puzo, Mario: Kmotr

Remarque, Erich Maria: Noc v Lisabonu

Tři kamarádi

Vítězný oblouk

Rolland, Romain: Petr a Lucie

Rosten, Leo: Pan Kaplan má stále třídu rád

Salinger, Jerome David: Kdo chytá v žitě

Solženicyn, Alexandr: Jeden den Ivana Děnisoviče

Steinbeck, John: O myších a lidech

Styron, William: Sophiina volba

Tolkien, J. R. R.: Pán prstenů- Společenstvo prstenu

Waltari, Mika: Egypťan Sinuhet



Světová literatura 20. a 21. století
Próza

Zamjatin, Jevgenij: My

Drama

Beckett, Samuel : Čekání na Godota

Brecht, Bertolt: Matka Kuráž a její děti

Dürrenmatt, Friedrich: Návštěva staré dámy

Shaw, George Bernard: Pygmalion

Česká literatura 20. a 21. století
Poezie

Hrubín, František: Romance pro křídlovku

Hrabě, Václav: Blues pro bláznivou holku

Jirous, Ivan Martin: Magorovy labutí písně

Krchovský, J. H.: Noci, po nichž nepřichází ráno

Nezval, Vítězslav: Edison

Seifert, Jaroslav: Koncert na ostrově

Maminka

Wolker, Jiří: Těžká hodina

Próza

Čapek, Karel: Hordubal

Krakatit

Loupežník

Obyčejný život

Povětroň

Povídky z jedné kapsy

Povídky z druhé kapsy

Válka s mloky

Dousková, Irena: Hrdý Budžes

Fuks, Ladislav:  Pan Theodor Mundstock

Spalovač mrtvol

Hájíček, Jiří: Selský baroko

Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války



Česká literatura 20. a 21. století
Próza

Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy

Hostovský, Egon: Žhář

Hrabal, Bohumil: Něžný barbar

Ostře sledované vlaky

Jirotka, Zdeněk: Saturnin

Kantůrková, Eva: Přítelkyně z domu smutku

Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice

Klíma, Ladislav: Utrpení knížete Sternenhocha

Kohout, Pavel: Katyně

Kde je zakopán pes

Nápady svaté Kláry

Křesadlo, Jan: Mrchopěvci

Kundera, Milan: Směšné lásky

Žert

Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Nosková, Věra: Bereme, co je

Olbracht, Ivan: Nikola Šuhaj loupežník

Otčenášek, Jan: Romeo, Julie a tma

Pavel, Ota: Smrt krásných srnců

Řezáč, Václav: Černé světlo

Salivarová, Zdena: Honzlová

Škvorecký, Josef: Zbabělci

Topol, Jáchym: Anděl

Urban, Miloš: Hastrman

Vaculík, Ludvík: Český snář

Sekyra

Vančura, Vladislav: Marketa Lazarová

Viewegh, Michal: Báječná léta pod psa

Účastníci zájezdu

Drama

Čapek, Karel: Bílá nemoc

R.U.R.

Smoljak, Ladislav- Svěrák, Zdeněk: Dobytí severního pólu

Vyšetřování ztráty třídní knihy



Česká literatura 20. a 21. století
Drama

Voskovec, Jiří- Werich, Jan: Osel a stín

Havel, Václav: Zahradní slavnost

Poznámka: V maturitním ročníku neodevzdáváte čtenářský deník, pouze seznam přečtených knih, přesto doporučuji

vést si stručný záznam o přečtených knihách: stručně děj, téma+motivy, charakteristika postav, způsob

vyprávění, literární figury, literární druh a žánr apod.

Filmové, divadelní či jiné zpracování nelze považovat za splněný úkol, jelikož se jedná o nový druh umění,

autor si tam promítá vlastní postřehy, aktualizuje, mění atd.














