Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce
z českého jazyka a literatury
Zadání: 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 apod.
Počet témat: Žák si pro písemnou práci volí 1 z 6 zadaných témat.
Rozsah PP: Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož
minimální rozsah je 250 slov, horní hranice počtu slov není omezena. Žák může do své písemné práce
funkčně začlenit výchozí text. Pouhé opsání výchozího textu se však nezapočítává do celkového
rozsahu písemné práce, nejedná se totiž o autorský text žáka, který bychom mohli hodnotit. Totéž
platí, pokud žák doslovně převezme téma zadání jako nadpis (nepočítá se do rozsahu).
Délka trvání: Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Pokud se jedná o žáka s SPU,
čas je prodloužen dle doporučení PPP. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se
prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce
má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
Záznam PP: Žák dostane záznamový arch, do kterého bude práci psát. Práce bude psána ručně, na
počítači jen u žáků s SPU na základě doporučení z PPP.
Povolené pomůcky: Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Kritéria hodnocení PP: práce se boduje v 6 kritériích (v každé lze získat maximálně 5 bodů), celkově
žák může získat 30 bodů.
1A zadané téma
1B slohový útvar
2A pravopisné a
tvaroslovné chyby
2B slovní zásoba
3A syntax – výstavba
větných celků
3B kompozice textu,
argumentace, čtenářský
komfort
celkem

max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů
max. 5 bodů

max. 5 bodů

max. 30 bodů

Práce se nehodnotí v případě nečitelnosti textu, nedodržení minimálního rozsahu slov, nedodržení
tématu (1A), nedodržení slohového žánru a postupu (1B).
Hranice úspěšnosti: žák musí získat 12 a více bodů, aby u písemné práce prospěl.
Hodnocení PP:
30–26 bodů
25–21 bodů
20–16 bodů
15–12 bodů

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný

Hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
Počítání slov:
Jako jedno slovo se počítají:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předložky jednoslovné (s = 1 slovo; za účelem = 2 slova)
spojky, zájmena
citoslovce (ach ouvej = 2 slova)
zkratky a zkratková slova (ZUŠ = 1 slovo; Čedok = 1 slovo)
víceslovná vlastní jména a názvy (Petra Nováková = 1 slovo; Kutná Hora = 1 slovo)
číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 slova)
rozepsané datum (29. října 2020 = 1 slovo; V Olomouc 25. října 2020 = 3 slova)
adresy (anka@seznam.cz = 1 slovo, Werichova 20 = 1 slovo, 779 00 Olomouc = 1 slovo)
složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova)
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