
1 . KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRACE 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Vytvoření textu podle zadaných kritérii 

A. Korespondence: text – zadání, obsah, téma 

B – Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/ útvar) 

Funkční užitá jazykových prostředků s ohledem na 
jazykovou normu 

A - Pravopis a tvarosloví 

B - Lexikum: 

• adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k 
danému – stylová zabarvenost slov 

• přiměřenost pojmenování dané skutečnosti přesnost -  
označení, věcná stránka označení, význam 

Kompozitní výstavba textu 

A - Koheze (formální prostředky textové návaznosti) 

• syntax (výstavba věty a souvětí) 

• konexe (např. vazby mezi větami)  
• odkazování v textu  
• prostředky textové návaznosti 

B - Výsledná koherence textu (výsledná soudružnost 
textu, věcná souvislost textu) 

• vnitřní — strukturování na odstavce  
• vnější – úvod, stať a závěr 
• způsob argumentace, souvislost/nesouvislost 

uváděných 

 

Vnitřní podmínka pro hodnocení 

Pokud je 1. oblast „Vytvoření textu podle zadaných kritérií” 

hodnocena O body, text už se dále nehodnotí. 

Vysvětlení k vnitřní podmínce hodnocení: 

Závazně se hodnotí O body, pokud text nesplňuje tyto charakteristiky: 



• obsah, téma (text nepojednává o zadaném tématu) - tedy nesplňuje 

kritérium IA 

• útvar (text prokazatelně nevykazuje charakteristiky daného útvaru, 

resp. komunikační situace) - tedy nesplňuje kritérium IB 

0 body se hodnotí vždy, i když nastane pouze jedna z uvedených možností. 

 

První bod popisuje situaci, kdy se text vyjadřuje k jinému tématu a nijak se 

nesnaží reflektovat téma uvedené v zadání písemné práce. 

Druhý bod se vztahuje k možnosti, kdy napsaný text ani vzdáleně nesplňuje 

požadavky na požadovaný útvar nebo komunikační situaci. 

O body se také hodnotí v případě, že není splněn minimální požadovaný 

rozsah: 

Minimální stanovený rozsah: 250 slov 

Stanovená tolerance rozsahu je 50 slov, lze tedy hodnotit texty, které 

obsahují 200 slov. Horní hranice rozsahu není vymezena. 

 

Maturitní hodnocení písemné práce 

30 – 27 bodů   výborně 

26 – 22 bodů   chvalitebně 

21 – 17 bodů   dobře 

16 – 12 bodů   dostatečně 

11 a méně b.   nedostatečně 

 


