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Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury 
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Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož 

minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu 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. 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. 

Žák píše práci do záznamového archu. 

 

Písemná práce je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií:  

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  

1A téma, obsah  

1B slohový útvar, komunikační situace 

 

2. Funkční užití jazykových prostředků  

2A pravopis a tvarosloví   

2B lexikum  

 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  

3A syntax  

3B kompozice a výběr tematických složek; soudržnost textu, jeho členění, argumentace 

 

 

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.  

Žák musí získat 12 a více bodů, aby u písemné práce prospěl. 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A (téma) 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:  

 písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje 

k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;  

 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).  

V těchto případech je písemná práce hodnocena stupněm nedostatečný. 

 

Body převedené na známku:  

30 - 26 bodů  1  

25 - 21 bodů  2  

20 - 16 bodů  3  

15 - 12 bodů  4  

11 - 0 bodů  5  

 

Hodnocení žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek  

 

Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) se 

poskytuje podpora během vypracování písemné práce, a to na základě úpravy podmínek 

stanovených v posudku pedagogicko-psychologické poradny (např. v podobě navýšení 

časového limitu pro napsání písemné práce o 25, 50, 75 nebo 100 procent).  

Na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny učitel hodnotící písemnou práci 

toleruje diagnostikované symptomy žáka uvedené v posudku pedagogicko-psychologické 

poradny, a to tím způsobem, že v daném kritériu vztahujícímu se k určitému tolerovanému 

symptomu přičte vždy jeden bod. Pokud je v daném kritériu udělen nejvyšší možný počet bodů 

(5), žádné další body se již nepřičítají.  

Pokud je v posudku pedagogicko-psychologické poradny uvedeno, že žák má možnost psát 

práci na počítači, je škola povinna mu tuto variantu umožnit na počítači, v jehož textovém 

programu jsou vypnuty automatické opravy.  
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