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Kritéria hodnocení dílčích zkoušek v profilové části MZ 
konaných formou písemné práce v roce 2022 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura (ČJL) je 
hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií: 
 

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  
 
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  
3A větná syntax, textová koheze  
3B nadvětná syntax, koherence textu  
 
Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální 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 (Vytvoření textu podle zadaných 
kritérií) 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 požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje k zadanému 
tématu, reflektuje zcela jiné téma;  

- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně nevykazuje charakteristiky 
zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace;  

- písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovaný rozsah 
slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 slov).1  
 
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.  
Kritéria hodnocení a bodová škála hodnocení jsou uvedeny v tabulkách níže. 

Přepočet bodového hodnocení na známku: (váha známky z pís. práce je 40 % v celkovém hodnocení) 

30 – 27 bodů: výborný 
26 – 23 bodů: chvalitebný 
22 – 18 bodů: dobrý 
17 – 14 bodů: dostatečný 
13 a méně bodů: nedostatečný 
 
 
 
 



Český jazyk a literatura – kritéria hodnocení písemné práce – část 1: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Český jazyk a literatura – kritéria hodnocení písemné práce – část 2: bodová škála hodnocení PP 



CIZÍ JAZYK (anglický, německý) 
 

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze dvou částí se 
samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení 
písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech.  
 

Kritéria a dílčí kritéria hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následující:  
I. Zpracování zadání/Obsah  
 IA Zadání  
 IB Rozsah, obsah  
II. Organizace a koheze textu  
 IIA Organizace textu  
 IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)  
III. Slovní zásoba a pravopis  
 IIIA Přesnost  
 IIIB Rozsah  
IV. Mluvnické prostředky  
 IVA Přesnost  
 IVB Rozsah 
 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažitelných bodů za 
první část písemné práce je 24 (8 x 3).  
 

Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:  
I. Zpracování zadání / Obsah  

II. Organizace a koheze textu  

III. Slovní zásoba a pravopis  

IV. Mluvnické prostředky  
 

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet dosažených bodů za druhou 
část písemné práce je 12 (4 x 3).  
 

Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou 
částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12). 
 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA 1. části (Zadání) nebo v kritériu I. 2. části (Zpracování 
zadání/Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů „0“, se daná část písemné práce podle dalších kritérií 
nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven „0“.  
 

Dílčí kritérium IA 1. části nebo kritérium I. 2. části je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě:  
- 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;  

- nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah 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.  
Podrobný popis jednotlivých kritérií a dílčích kritérií a charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je 

uveden v tabulkách níže. 

Přepočet bodového hodnocení na známku: (váha známky z pís. práce je 40 % v celkovém hodnocení) 

36 – 31 bodů: výborný 

30 – 26 bodů: chvalitebný 

25 – 21 bodů: dobrý 

20 – 16 bodů: dostatečný 

15 a méně bodů: nedostatečný 



Cizí jazyk – kritéria hodnocení písemné práce – část 1: 



Cizí jazyk – kritéria hodnocení písemné práce – část 2: 

Pozn.: Anglický jazyk: delší text než dle stanoveného rozsahu nebude penalizován; 1 interval = 1 - 20 slov (1. část písemné práce) / 1 - 10 slov (2. část písemné práce)



Žáci s PUP – kategorie a tolerance symptomů při hodnocení písemných prací 

SPUO-1, navýšení času o 25 % + tolerance symptomů: 

 

SPUO-2-N, navýšení času o 50 % 
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