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ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK 

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
PLATNÉ I PRO ŽÁKY – ABSOLVENTY, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K OPRAVNÉ ZKOUŠCE NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠCE 

 

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro obor vzdělání: 

        

64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 

        64-41-L/51 Podnikání (denní forma) 

        75-41-M/01 Sociální činnost 

        37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  

 

 

 

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  
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Kritéria hodnocení písemných prací z ČJL 
 

  

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  

 0  1  2  3  4  5  

1A   Text se nevztahuje k zadanému 

tématu.  

  

 Text se od zadaného tématu 

podstatně odklání a/nebo je téma 

zpracováno povrchně.  

 Text se od zadaného tématu 

v některých pasážích odklání 

a/nebo jsou některé textové 
pasáže povrchní.  

 Text v zásadě odpovídá 

zadanému tématu a zároveň je 

téma zpracováno v zásadě 
funkčně.  

 Text odpovídá zadanému 

tématu a zároveň je téma 
zpracováno funkčně.  

  

 Text plně odpovídá zadanému 

tématu a zároveň je téma 

zpracováno plně funkčně.   

1B   Text prokazatelně nevykazuje 

charakteristiky zadaného útvaru 
a reaguje na jiné vymezení 

komunikační situace.  

 Text vykazuje značné 

nedostatky vzhledem k zadané 
komunikační situaci a zadanému 

útvaru.  

 Text vykazuje nedostatky 

vzhledem k zadané komunikační 
situaci a zadanému útvaru.  

 Text v zásadě odpovídá zadané 

komunikační situaci a zadanému 
útvaru.  

 Text odpovídá zadané 
komunikační situaci a zadanému 
útvaru.  

  

 Text plně odpovídá zadané 

komunikační situaci a zadanému 
útvaru.  
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2A  • Pravopisné a tvaroslovné chyby 
se vyskytují ve vysoké míře (10 
a více chyb)1.  

• Chyby mají zásadní vliv na 

čtenářský komfort adresáta.  

• Pravopisné a tvaroslovné chyby 
se vyskytují ve větší míře (8-9 
chyb).  

• Chyby mají vliv na čtenářský 

komfort adresáta.  

• Pravopisné a tvaroslovné chyby 

se vyskytují často (6-7 chyb).  

• Některé chyby mají vliv na 
čtenářský komfort adresáta.  

• Pravopisné a tvaroslovné chyby 

se objevují místy (4-5 chyb).  

• Chyby v zásadě nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta.  

• Pravopisné a tvaroslovné chyby 
se objevují jen ojediněle  (2-3 

chyby).  

• Chyby nemají vliv na čtenářský 

komfort adresáta.   

• Pravopisné a tvaroslovné chyby 

se téměř nevyskytují (0-1 

chyba).  

• Případné chyby nemají vliv na 
čtenářský komfort adresáta.   

2B  • Slovní zásoba je nemotivovaně 
chudá až primitivní.  

• V textu se vyskytují ve vysoké 
míře výrazy, které jsou 
nevhodně volené vzhledem k 

označované skutečnosti.   

• Volba slov a slovních spojení 

zásadně narušuje porozumění 
textu.   

• Slovní zásoba je nemotivovaně 
chudá.  

• V textu se ve větší míře 
vyskytují výrazy, které jsou 
nevhodně volené vzhledem k 

označované skutečnosti.  

• Volba slov a slovních spojení 

narušuje porozumění textu.  

• Slovní zásoba je spíše chudá.  

• V textu se často vyskytují 
výrazy, které jsou nevhodně 
volené vzhledem k označované 
skutečnosti.  

• Volba slov a slovních spojení 

občas narušuje porozumění 

textu.  

• Slovní zásoba je vzhledem ke 
zvolenému zadání postačující, 
ale nikoli potřebně pestrá a 
bohatá.  

• V textu se místy vyskytují 
výrazy, které jsou nevhodně 

volené vzhledem k označované 
skutečnosti.  

• Volba slov a slovních spojení v 

zásadě nenarušuje porozumění 
textu.  

• Slovní zásoba je spíše bohatá, 
rozmanité lexikální prostředky 
jsou téměř vždy funkční.  

• V textu se jen ojediněle vyskytne 
výraz, který je nevhodně volený 
vzhledem k označované 

skutečnosti.  

• Volba slov a slovních spojení 

nenarušuje porozumění textu.  

• Slovní zásoba je motivovaně 
bohatá, rozmanité lexikální 
prostředky jsou plně funkční.   

• V textu se nevyskytují výrazy, 
které jsou nevhodně volené 
vzhledem k označované 

skutečnosti.  

• Volba slov a slovních spojení 

nenarušuje porozumění textu.  

3A  • Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá až 

primitivní, nebo je ve vysoké 
míře přetížená.  

• Syntaktické nedostatky se v 

textu vyskytují ve vysoké míře.  

• Nedostatky mají zásadní vliv na 

čtenářský komfort adresáta.   

• Výstavba větných celků je 
nemotivovaně jednoduchá, nebo 
je ve větší míře přetížená.  

• Syntaktické nedostatky se v 
textu vyskytují ve větší míře.  

• Nedostatky mají vliv na 
čtenářský komfort adresáta.  

• Výstavba větných celků je spíše 

jednoduchá, nebo přetížená.  

• Syntaktické nedostatky se v 

textu vyskytují občas.  

• Nedostatky mají občas vliv na 

čtenářský komfort adresáta.  

• Výstavba větných celků je v 
zásadě promyšlená a syntaktické 
prostředky jsou vzhledem ke 

komunikační situaci v zásadě 
funkční.  

• Místy se v textu objevují 

syntaktické nedostatky.  

• Nedostatky mají místy vliv na 

čtenářský komfort adresáta.  

• Výstavba větných celků je 
promyšlená a syntaktické 
prostředky jsou vzhledem ke 

komunikační situaci téměř vždy 
funkční.  

• Syntaktické nedostatky se v 

textu vyskytují jen ojediněle.   

• Nedostatky nemají vliv na 

čtenářský komfort adresáta.  

• Výstavba větných celků je 
promyšlená a syntaktické 

prostředky jsou vzhledem ke 
komunikační situaci plně 

funkční.  

• Syntaktické nedostatky se v 

textu téměř nevyskytují.  

• Čtenářský komfort adresáta není 
narušován.  

  

3B  • Text je nesoudržný a chaotický.  

• Členění textu je nelogické.  

• Text je argumentačně 

nezvládnutý.  

• Adresát musí vynaložit velké 

úsilí, aby se v textu zorientoval, 

nebo se v textu neorientuje 
vůbec.   

• Kompozice textu je nepřehledná.  

• V členění textu se ve větší míře 
vyskytují nedostatky.  

• Argumentace je ve větší míře 
nesrozumitelná.  

• Adresát musí vynaložit úsilí, aby 

se v textu zorientoval.  

• Kompozice textu je spíše 

nahodilá.  

• V členění textu se často 
vyskytují nedostatky.  

• Argumentace je občas 

nesrozumitelná.  

• Organizace textu má vliv na 

čtenářský komfort adresáta.  

• Kompozice textu je v zásadě 

vyvážená.  

• Text je až na malé nedostatky 
vhodně členěn a logicky 
uspořádán.  

• Argumentace je v zásadě 

srozumitelná.  

• Organizace textu v zásadě nemá 

vliv na čtenářský komfort 

adresáta.  

• Kompozice textu je promyšlená 

a vyvážená.  

• Text je vhodně členěn a logicky 
uspořádán.  

• Argumentace je srozumitelná.  

• Organizace textu nemá vliv na 

čtenářský komfort adresáta.   

• Kompozice textu je precizní.  

• Text je vhodně členěn a logicky 
uspořádán.  

• Argumentace je velmi vyspělá.  

• Organizace textu nemá vliv na 

čtenářský komfort adresáta.  
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Bodové rozpětí  Výsledná známka 

30 - 27 výborný 

26 - 22 chvalitebný 

21 - 18 dobrý  

17 - 13 dostatečný 

12 - 0 nedostatečný  
 

 

Minimální počet bodů k úspěšnému složení zkoušky je 13. V případě, že žák nedodrží stanovené téma, útvar a rozsah (250 slov), práce nebude dále 

hodnocena a bude považována za nedostatečnou. 

 

 

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury 

 

Výsledná známka je dána váženým průměrem známek z obou dílčích oblastí. Poměr písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury je: 40% písemná 

zkouška, 60% ústní zkouška. Žák složí maturitní profilovou zkoušku úspěšně tehdy, jestliže vykoná úspěšně obě dílčí části zkoušky.  

 

 

 

 

Předmět: CIZÍ  JAZYK pro obor vzdělání:        

64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 

        64-41-L/51 Podnikání (denní forma) 

        75-41-M/01 Sociální činnost 

        37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  

 

Žák vykoná písemnou zkoušku úspěšně, pokud získá 44 % z celkového počtu 36 možných dosažitelných bodu, tzn. 16. 

Písemný projev žáků bude hodnocen dle následujících kritérií: 
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Vysvětlivky:  

*PTN = prostředky textové návaznosti 

I. – charakteristika textu zahrnuje typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem. Posuzujeme i to, jak 

jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.  

II. – Chyby posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání a požadované úrovni obtížnosti.   

Při opravě u žáků s přiznaným uzpůsobených podmínek pro konání maturitní zkoušky ve všech kategoriích a skupinách vycházíme z podkladů a doporučení PPP. 

 

Tabulka přepočtu bodů na známky:    

Počet bodů Známka 

36 - 31 1 

30 - 26  2 

25 - 21 3 

20 - 16 4 

15 - 0 5 
 

 


