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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 
ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 
Maturitní písemná práce má ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a 
strukturovaný text a vyjádřit se v souladu s jazykovou normou. 
Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí 
text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. Žák může do své 
písemné práce začlenit funkčně výchozí text. Pouhé opsání výchozího textu se nicméně 
nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, nejedná se o autorský text žáka, který 
by mohl být hodnocen. Pokud žák doslovně převezme téma zadání jako nadpis, tak se text 
nepočítá do rozsahu. 
 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  
Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné 
školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. 
Obsah a témata jsou výlučně v pravomoci jednotlivých škol, stejně jako hodnocení písemných 
prací z českého jazyka a literatury. 
    
ROZSAH PP 
Minimální rozsah písemné práce je 250 slov, maximální rozsah omezen není. 
 
ČAS (DÉLKA KONÁNÍ) PÍSEMNÉ PRÁCE 
Písemná práce z Českého jazyka a literatury trvá 120 minut včetně času na výběr zadání. 
 
ZPŮSOB ZÁZNAMU 
Každý žák obdrží záznamový arch, do kterého bude práci psát. Práce bude psána ručně, na 
počítači pouze i žáků se SPU na základě doporučení z PPP. Při konání písemné práci má žák 
možnost použít Pravidla českého pravopisu (bez výkladové části). 

 
ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ 
Práce se boduje v 6 kritériích (v každém lze získat maximálně 5 bodů), celkově může žák 
získat 30 bodů. 
U žáků s posudkem z PPP bude práce hodnocena s přihlédnutím na doporučení k uzpůsobení 
podmínek pro konání maturitní zkoušky. 
 
HRANICE ÚSPĚŠNOSTI 
Žák musí získat 12 a více bodů, aby u písemné práce prospěl. 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ 
Písemná práce je posuzována z hlediska těchto sledovaných oblastí hodnocení:  
1 – vytvoření  textu podle zadaných kritérií,  
2  –  funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu,  
3 – syntaktická a kompoziční výstavba textu.  
Tyto oblasti zahrnují další podoblasti (viz Tabulka č. 1). 
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Tabulka 1: Souhrn kritérií hodnocení PP ANJ 

 
Kritérium 1: Vytvoření textu podle 
zadaných kritérií 

1A: Téma, obsah 
1B: Komunikační situace, slohový útvar 

Kritérium 2: Funkční užití jazykových 
prostředků 

2A: Pravopis, tvarosloví a slovotvorba 
2B: Slovní zásoba 

Kritérium 3: Syntaktická a kompoziční 
výstavba textu 

3A: Větná syntax, textová návaznost 
3B: Kompozice textu 

 
Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze šesti 
sledovaných oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé této oblasti. 
 
HODNOCENÍ PP 
26 – 30 bodů – výborný 
21 – 25 bodů – chvalitebný 
16 – 20 bodů – dobrý 
12 – 15 bodů – dostatečný 
0 – 11 – nedostatečný 

 
POSTUP PŘI HODNOCENÍ OPSANÉ PÍSEMNÉ PRÁCE 
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného  
Zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a není předmětem hodnocení.  
V takovém případě písemná práce nesplňuje stanovený minimální rozsah, je hodnocena 0 body 
a žák neprospěl. 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE (JE-LI SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ) 
V zadání je uvedeno, zda a jakým způsobem má být výchozí text ve vlastní práci použit.  
Některé typy výchozích textů slouží jako inspirační zdroj, jiné přinášejí základní informace pro 
zpracování písemné práce nebo pokyny k napsání práce.  
 
Některé funkce výchozího textu: 
Inspirativní funkce 
Specifikovaná funkce (pokyny k napsání práce) 
Informativní funkce 
 
POČÍTÁNÍ SLOV 
Jako jedno slovo se počítají: 

• předložky jednoslovné (s = 1 slovo, za účelem = 2 slova) 
• spojky  
• zájmena 
• číslovky (5 lidí = 2 slova, pět lidí = 2 slova, sedm set dvacet korun = 2 slova) 
• citoslovce (ach ouvej = 2 slova) 
• zkratky a zkratková slova (ZUŠ = 1 slovo, Čedok = 1 slovo) 
• víceslovná vlastní jména a názvy (Petra Nováková = 1 slovo, Velké Meziříčí = 1 slovo) 
• rozepsané datum (20. ledna 2019 = 1 slovo, V Praze 15. března 2019 = 3 slova) 
• adresy (petr@seznam.cz = 1 slovo, Tyršova 239 = 1 slovo, 595 01 Velká Bíteš = 1 slovo) 
• složená přídavná jména (česko-německý slovník = 2 slova) 
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