
KRITÉRIA HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZKOUŠEK KONANÝCH FORMOU PÍSEMNÉ PRÁCE  

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT: 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:  

KRITÉRIUM PÍSEMNÉ PRÁCE 

Z ČESKÉHO JAZYKA  

DÍLČÍ KRITÉRIA PÍSEMNÉ PRÁCE 

Z ČESKÉHO JAZYKA 

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 - slovní zásoba:  

● 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  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 

 

 

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 30. V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 

1B hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou 

práci je roven „0“.  

Písemná práce se závazně hodnotí 0 body:  

● v kritériu 1 A tehdy, pokud se text prokazatelně nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné 

téma.  

● v kritériu 1 B tehdy, pokud text prokazatelně nevykazuje charakteristiku zadaného slohového útvaru 

a reaguje na jiné vymezení komunikační situace.  



● pokud písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah počtu slov, tj. 250 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. 

 

Hodnocení písemné zkoušky:  

 

počet bodů  známka - stupeň 

30-26  výborný 

25-21  chvalitebný 

20-16  dobrý 

15-12  dostatečný 

11-0  nedostatečný 

 

Součástí hodnocení je bodová škála hodnocení písemných prací z českého jazyka  


