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Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce                                

z českého jazyka a literatury 

Zadání písemné práce: Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování 

zadání, popřípadě výchozí text k zadání.  

Je-li součástí zadání výchozí text, může být různého charakteru (např. písmenný text, graf, 

tabulka, mapa, obrázek, schéma včetně jejich kombinací). Ve způsobu zpracování je uvedeno, 

zda a jakým způsobem má žák s výchozím textem ve vlastní práci zacházet. Některé typy 

výchozích textů slouží pouze k inspiraci, navození atmosféry při psaní, jiné přinášejí základní 

informace pro zpracování písemné práce nebo pokyny k napsání práce.  

Žák si z nabídky minimálně 4 zadání vybírá jedno. 

Rozsah: Minimální rozsah je 250 slov, maximální rozsah není stanoven. Pokud žák nesplní 

stanovený rozsah, práce je hodnocena stupněm nedostatečným. Předmětem hodnocení je pouze 

autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do 

celkového rozsahu písemné práce. Žák může do své písemné práce funkčně začlenit výchozí 

text. Pouhé opsání výchozího textu se však nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce. 

Do rozsahu se nezapočítává, pokud žák doslovně převezme téma zadání jako nadpis.  

Délka konání: 110 minut (včetně času na výběr zadání)  

Způsob záznamu: Žák dostane záznamový arch, do kterého bude PP vypracovávat.  

V průběhu testování mohou žáci používat Pravidla českého pravopisu, žádné další pomůcky 

vyjma psacích potřeb není dovoleno používat.  

Způsob a kritéria hodnocení: Práce se boduje v 6 kritériích. V každém kritériu lze získat 

maximálně 5 bodů, celkově žák může získat 30 bodů.  

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

Kritéria hodnocení:  

1 A – naplnění tématu a úroveň jeho zpracování, funkčnost zpracování tématu  

(Žák nesmí z tohoto kritéria dostat 0 bodů, při 0 bodech se dále práce nehodnotí a žák dostane 

celkově z práce 0 bodů, tj. z PP má hodnocení stupněm nedostatečný.)  

1 B – splnění zadaného útvaru a komunikační situace   

(Žák nesmí z tohoto kritéria dostat 0 bodů, při 0 bodech se dále práce nehodnotí a žák dostane 

celkově z práce 0 bodů, tj. z PP má hodnocení stupněm nedostatečný.)  

2 A – pravopis a tvarosloví  

2 B – lexikum, jeho adekvátnost a přiměřenost   

3 A – syntax a prostředky textové návaznosti  

3 B – kompoziční výstavba textu, soudržnost textu a jeho členění, způsob argumentace 

 



Gymnázium Lipník nad Bečvou 

Komenského sady 62, PSČ: 751 31 
tel.: 581 705 321, e-mail: gym@glnb.cz 

 

Bodové hodnocení: 

27–30 bodů – výborný  

21–26 bodů – chvalitebný  

16–20 bodů – dobrý  

12–15 bodů – dostatečný  

0–11 bodů – nedostatečný  

 

 

Počítání slov písemné práce:  

Jako jedno slovo se počítají:  

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

• spojky, zájmena 

• citoslovce (ach ouvej = 2 slova)  

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

• víceslovná vlastní jména a názvy (Jan Novák = 1 slovo; Lipník nad Bečvou = 1 slovo)  

• číslovky (2 děti = 2 slova; dvě děti = 2 slova; pět set deset korun = 2 slova)  

• rozepsané datum (21. září 2020 = 1 slovo; V Lipníku nad Bečvou 20. září 2020 = 3 slova)  

• adresy (pepa@seznam.cz = 1 slovo, Komenského sady 62 = 1 slovo,  

               751 31 Lipník nad Bečvou = 1 slovo)  

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