
Hodnocení písemné maturitní práce z českého jazyka 2021/2022 

Prvním a rozhodujícím kritériem, které stojí nad všemi ostatními, je rozsah textu: 

- ten by měl činit minimálně 250 slov (s tolerancí – 10 slov, tj. 240), 

- u administrativního útvaru je minimální počet stanoven na 200 slov (s tolerancí – 10 slov, tj. 190), 

- maximální počet slov není stanoven. 

 

Kritérium 1: 

Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

1A: Téma, obsah 

1B: Slohový útvar 

Kritérium 2: 

Funkční užití jazykových prostředků 

2A: Pravopis 

2B: Slovní zásoba 

Kritérium 3: 

Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

3A: Větná syntax, textová koheze 

3B: Nadvětná syntax, koherence textu 

 

Každé z dílčích kritérií je hodnoceno 0 – 3 body, žák tedy může získat maximálně 18 bodů.  

 

18 – 16 bodů 1 

15 – 13 bodů 2 

12 – 10 bodů 3 

9 – 7 bodů 4 

6 – 0 bodů 5 

  

Žáci s PUP MZ budou hodnoceni dle individuálního doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC aj.).  

 



 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 

Téma, obsah Text se nevztahuje k zadanému 

tématu. 

Text se od zadaného tématu 

v některých částech odklání. 

Text v zásadě odpovídá 

zadanému tématu. 

Text plně odpovídá zadanému 

tématu. 

Slohový útvar Text nevykazuje žádné 

charakteristické rysy zadaného 

slohového útvaru. 

Text vykazuje značné 

nedostatky vzhledem 

k zadanému slohovému útvaru. 

Text v zásadě odpovídá 

zadanému slohovému útvaru. 

Text plně odpovídá zadanému 

slohovému útvaru.  

Pravopis Text obsahuje 10 a více chyb 

z oblasti pravopisu. 

Text obsahuje 6-9 chyb z oblasti 

pravopisu. 

Text obsahuje 3-5 chyb z oblasti 

pravopisu. 

Text obsahuje 0-2 chyby 

z oblasti pravopisu. 

Slovní zásoba Slovní zásoba je chudá až 

primitivní.  

Ve vysoké míře se zde vyskytují 

výrazy nevhodně zvolené 

vzhledem k sémantice 

označované skutečnosti.  

Slovní zásoba není dostatečně 

pestrá.  

Sporadicky se zde objevují 

výrazy, které jsou nevhodně 

zvolené vzhledem k sémantice 

označované skutečnosti. 

 

Slovní zásoba je spíše bohatá a 

pestrá.  

Jen velmi ojediněle se vyskytují 

výrazy nevhodně volené 

vzhledem k sémantice 

označované skutečnosti.  

Slovní zásoba je velmi bohatá a 

pestrá. 

 V textu se nevyskytují výrazy 

nevhodně volené vzhledem 

k sémantice označované 

skutečnosti. 

Větná syntax, 

textová koheze 

Výstavba větných celků je 

opakovaně jednoduchá až 

primitivní, nebo naopak silně 

přetížená.  

Jsou zde velmi časté 

nedostatky ve výstavbě 

výpovědi. 

Výstavba větných celků je spíše 

jednodušší, nebo naopak 

přetížená.  

Místy se zde objevují 

nedostatky ve výstavbě 

výpovědi 

Výstavba větných celků je 

promyšlená a funkční. 

Jen ojediněle se vyskytují 

nedostatky ve výstavbě 

výpovědi. 

Výstavba větných celků je 

promyšlená a funkční. 

Nedostatky ve výstavbě 

výpovědi se nevyskytují.  

Nadvětná syntax, 

koherence textu 

Text je nesoudržný, nelogický, 

chaotický, argumentačně zcela 

nesrozumitelný. 

Kompozice textu je spíše 

nesoudržná, nepřehledná, 

argumentačně částečně 

nesrozumitelná.  

Kompozice textu je promyšlená 

a v zásadě vyvážená, 

argumentačně srozumitelná.   

Kompozice textu je promyšlená, 

zcela vyvážená, argumentačně 

velmi vyspělá.  

 

 

 


