
Kritéria hodnocení maturitní písemné práce z českého jazyka v úpravě pro 

žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce z předmětu český jazyk se skládá z jedné části. 

- Žák si vybírá jedno ze čtyř zadání 

- Minimální rozsah je 250 slov 

- Povolené pomůcky: psací potřeby a pravidla českého pravopisu 

- Zhodnoceny jsou pouze práce zapsané v záznamovém archu 

- Práce je psaná rukopisem 

 SPUO-1: povoleno psaní na PC, Slovník spisovné češtiny 

SPUO-2: Slovník spisovné češtiny 

SPUO-3-A: Slovník spisovné češtiny, Slovník synonym  

Navýšení času:  SPUO-1 navýšení časového limitu o 25% (140 min.) 

                            SPUO-2 navýšení časového limitu o 50% (165 min.) 

                            SPUO-3-A navýšení časového limitu o 100% (220 min.) 

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

podtržení důležitých zadání) 

Písemná práce je posuzována z hlediska 3 sledovaných oblastí hodnocení: 

1 – vytvoření textu podle zadaných kritérií 

2 – funkční užití jazykových prostředků 

3 – syntaktická a kompoziční výstavba textu. 

 

1 – vytvoření textu podle zadaných kritérií 

1A – téma, obsah 

1B – komunikační situace, slohový útvar 

 

2 – funkční užití jazykových prostředků 

2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

2B – lexikum: 

- adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru 



- použití pojmenování v odpovídajícím významu 

- šíře a pestrost slovní zásoby 

 

3 – syntaktická a kompoziční výstavba textu 

3A – větná syntax, textová koheze: 

- výstavba větných celků 

- odkazování v textu 

- prostředky textové návaznosti 

3B – nadvětná syntax, koherence textu: 

- kompozice textu 

- strukturovanost a členění textu 

- soudržnost textu 

- způsob vedení argumentace 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále: 0-1-2-3-4-5, max. dosažitelný 

počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30. 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B 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: 

- písemná práce nesplňuje dílčí požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně 

nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma. 

- písemná práce nesplňuje dílčí požadavky na dílčí kritérium 1B: test prokazatelně nevykazuje 

charakteristiky zadaného útvaru, nebo reaguje na jiné vymezení komunikační situace. 

- písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje 

požadovaný rozsah (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (- 50 slov). 

 

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. 

U všech hodnocených kritérií jsou zohledňovány tolerované symptomy podle doporučení 

posudku PPP (bonifiace + 1 bod). 

 

 



BODOVÉ HODNOCENÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ KLASIFIKAČNÍ STUPNICE  

30 - 27 VÝBORNÝ 

26 - 22 CHVALITEBNÝ 

21 - 17 DOBRÝ  

16 - 12 DOSTATEČNÝ 

11 - 0 NEDOSTATEČNÝ 

 

 


