
Kritéria hodnocení maturitní písemné práce z anglického jazyka v úpravě pro 

žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce z předmětu anglický jazyk se skládá z jedné 

části. 

- Žák si vybírá jedno ze dvou zadání 

- Minimální rozsah je 200 slov 

- Povolené pomůcky: psací potřeby a překladový slovník, který neobsahuje přílohu 

věnovanou písemnému projevu 

- Zhodnoceny jsou pouze práce zapsané v záznamovém archu 

- Práce je psaná rukopisem 

 SPUO-1: povoleno psaní na PC  

Navýšení času:  SPUO-1 navýšení časového limitu o 25% (115 min.) 

                            SPUO-2 navýšení časového limitu o 50% (135 min.) 

                            SPUO-3-A navýšení časového limitu o 100% (180 min.) 

Úpravy zadání PP: SPUO-2 a SPUO-3-A – formální úpravy zadání (větší písmo, zvýraznění a 

podtržení důležitých zadání) 

Předmětem hodnocení je: 

1. Zpracování zadání / obsah 

1A – zadání 

1B – rozsah, obsah textu 

2.  Organizace a koheze textu 

2A – organizace textu 

2B – koheze textu a textové návaznosti 

3. Slovní zásoba a pravopis 

3A – přesnost použité slovní zásoby 

3B – rozsah použité slovní zásoby 

4. Mluvnické prostředky 

4A – přesnost použitých mluvnických prostředků 

4B – rozsah použitých mluvnických prostředků 



Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3, max. počet dosažitelných bodů 

písemné práce je 24. 

V případě kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1 hodnocena počtem bodů 0, podle dalších 

kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven 0. Závazně se 

hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:  

- nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje 

k zadanému tématu / komunikační situaci 

- nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý 

z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy 

předmětem hodnocení. 

BODOVÉ HODNOCENÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ KLASIFIKAČNÍ STUPNICE  

24 - 22 VÝBORNÝ 

21 – 18 CHVALITEBNÝ 

17 - 14 DOBRÝ  

13 - 10 DOSTATEČNÝ 

9 - 0 NEDOSTATEČNÝ 

Podrobný popis jednotlivých kritérií a charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je uveden 

v příloze, která je součástí tohoto sdělení. 


