
PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA – PODMÍNKY A HODNOCENÍ 

Při písemné práci si žák vybírá ze 4 nabídnutých a ředitelkou školy schválených zadání, která jsou 
zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky. Zkouška trvá 110 minut, cílem je napsat práci o 
rozsahu minimálně 250 slov, přičemž horní hranice rozsahu není stanovena a je omezena pouze 
časovou dotací.  

HODNOCENÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA 

Písemná část MZ z CJL je hodnocena z hlediska 3 níže uvedených kritérií, 

výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů udělených za naplnění jednotlivých kritérií. 

Kritéria hodnocení písemné práce: 

I. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 
1A Text odpovídá zadanému tématu (jak a nakolik) 
1B Text odpovídá zadanému slohovému útvaru a komunikační situaci 

II. Pravopis a slovní zásoba  
2A Tvaroslovné a slovotvorné chyby  
2B  Slovní zásoba (pestrost, šíře a adekvátnost) 

III. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 
3A Výstavba větných celků, nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby, 
čtenářský komfort adresáta 
3B Nadvětná syntax, koherence textu, způsob argumentace 

 

Naplnění každého dílčího kritéria je hodnoceno body na škále 0-1-2-3-4-5, maximální dosažitelný 
počet bodů je 30. 

Pokud je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo 1B hodnocena počtem bodů 0, není tato písemná 
práce již dále hodnocena a výsledný počet bodů je 0. 

Pokud práce nesplňuje požadavek na minimální rozsah, bude hodnocena počtem bodů 0.  

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. V případě prokazatelného převzetí textu 
z dostupného zdroje se takovýto text nezapočítává do celkového rozsahu práce a není předmětem 
hodnocení. 

Minimální hranice úspěšnosti písemné práce je 12 bodů, maximální počet dosažených bodů je 30. 

 

 

Převod bodů na známku 

30b – 27b Stupeň 1 
26b – 23b Stupeň 2 
22b – 18b Stupeň 3 
17b – 12b Stupeň 4 
11b – 0b Stupeň 5 – neuspěl/a 

 

 



 

Bodová škála – rozlišení bodů 

Posuzuje se charakter a četnost nedostatků v daném podkritériu. 

0 bodů: text nedosahuje standardů požadovaných pro udělení 1 bodu + vysoká míra nedostatků, 

1 bod: větší míra nedostatků, 

2 body: nedostatky se vyskytují často, 

3 body: nedostatky se vyskytují místy, 

4 body: nedostatky se vyskytují ojediněle, 

5 bodů: nedostatky se nevyskytují. 


