
PROFILOVÁ MATURITNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE 

Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE A KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

časová dotace 110 minut (výběr zadání, zpracování)   

povolené pomůcky 

Pravidla českého pravopisu, psací 

potřeby (pro žáky s PUP – viz 

doporučení z poradenského zařízení 

platné pro dané maturitní období) 

struktura zkoušky 
1 část – zpracování textu písemné 

práce dle zadání   

volba zadání výběr 1 z 6 nabízených zadání 

rozsah 
minimálně 250 slov autorského 

textu* 

hodnocení 

vyučující předmětu český jazyk a 

literatura, způsob hodnocení dle 

stanovených kritérií, v případě 

sporných prací je práce hodnocena 

dalším hodnotitelem (vyučujícím 

předmětu český jazyk a literatura), 

zápis hodnocení do předem 

připraveného záznamu 

hranice úspěšnosti 
40%, tj. minimálně 12 bodů z 

maximálních 30 bodů 

 

* Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu 

odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. Koncept/osnova se 

nehodnotí a nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce. Pro hodnocení je ještě přijatelný 

text, který obsahuje alespoň 200 slov, pokud je text funkční jako celek. Žák může do své 

písemné práce funkčně začlenit výchozí text (pokud je součástí zadání). Pouhé opsání 

výchozího textu se však nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, nejedná se totiž o 

autorský text žáka.   



Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje (plagiát) se nezapočítává do celkového rozsahu 

písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.  

  

Jako jedno slovo se počítají:  

• předložky jednoslovné (v = 1 slovo; ze stolu = 2 slova);  

• spojky;  

• zájmena;  

• citoslovce;  

• zkratky a zkratková slova (UJEP = 1 slovo; Čedok = 1 slovo);  

• víceslovná vlastní jména a názvy (Jan Sládek = 1 slovo; Ústí nad Labem = 1 slovo);  

• číslovky (2 žáci = 2 slova; dva lidé = 2 slova; 200 korun = 2 slova; dvě stě korun = 2 

slova);  

• rozepsané datum (1. 1. 2021 = 1 slovo; V Mostě 1. ledna 2021 = 3 slova);  

• adresy, resp. jejich části (hlavacek@seznam.cz = 1 slovo, Dělnická 21 = 1 slovo, 170 

00 Praha 7 – Holešovice = 1 slovo);  

• složená přídavná jména (česko-německý slovník = 2 slova).  

 

 

Příklad zadání písemné práce:  

 

A přijde ten, který opět přinese řád do tohoto města…  

VÝCHOZÍ TEXT  

Bylo to město na kraji pouště. Slunce pálilo. Ze saloonu se ozýval řev opilců a hádky 

hazardních hráčů. Na náměstí se houpala ve větru mrtvola posledního šerifa. Zákony už 

dávno neplatily, jediný zákon, který platil, byl zákon silnějšího… Kdo chtěl projít tímto 

vyprahlým hnízdem, musel být zatraceně dobrým střelcem!  

(CZVV) Zpracování: vypravování rozvíjející situaci z výchozího textu  

 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Písemná práce se hodnotí v šesti oblastech (viz tabulka), každá oblast je hodnocená v 

rozmezí 0-5 bodů, maximální bodové ohodnocení je tedy 30 bodů. 

 

 

 



kritérium (oblast 

hodnocení) 

bližší specifikace body 

1A obsah písemné práce a 

zpracování tématu  

 

0-5 

1B slohový útvar a 

komunikační situace  

 

0-5 

2A pravopis, tvarosloví a 

slovotvorba   

 

0-5 

2B slovní zásoba 0-5 

3A větná syntax, textová 

koheze  

 

0-5 

3B nadvětná syntax, 

koherence textu, hodnotí 

se kompozice textu, 

členění textu, způsob 

argumentace a vliv 

organizace textu na 

čtenářský komfort 

adresáta  

 

0-5 

 

  

Hodnocení písemné práce je podřízeno vnitřním podmínkám: 

 

1. Pokud je rozsah práce menší než 200 slov autorského textu, je práce hodnocena 0 

body. 

2. Pokud je téma práce hodnoceno v oblasti (kritériu) 1A, nesplňuje zadané téma, 0 

body, práce je hodnocena celkovým počtem bodů 0. 

3. Pokud není naplněn slohový útvar a práce není v souladu se zadanou komunikační 

situací, je práce hodnocena v oblasti (kritériu) 1B  0 body, práce je hodnocena celkovým 

počtem bodů 0. 

 



Hodnocení dle dosažených bodů: 

 30 bodů – 27 bodů – stupeň prospěchu: výborný 

 26 bodů – 22 bodů – stupeň prospěchu: chvalitebný 

 21 bodů – 17 bodů – stupeň prospěchu: dobrý 

 16 bodů – 12 bodů – stupeň prospěchu: dostatečný 

 11 bodů – 0 bodů – stupeň prospěchu: nedostatečný. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Barbora Procházková, vedoucí PK CJL 

 

 


