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Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před 

zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce 

obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Minimální 

rozsah písemné práce z českého jazyka je 250 slov. Písemná práce se koná 110 minut včetně 

času na výběr zadání. Žák vypracovává písemnou práci klasickým způsobem, písemně. Pouze 

žáci s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny mají možnost využívat PC. V průběhu 

testování mohou žáci používat Pravidla českého pravopisu. 

 

Žák je hodnocen body v následujících kritériích:  

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 
1A – téma, obsah        0 - 5 
1B – komunikační situace, slohový útvar     0 - 5 
 
2. Funkční užití jazykových prostředků 
2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba     0 - 5 
2B – lexikum         0 - 5 

 adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci/slohovému útvaru 

 použití pojmenování v odpovídajícím smyslu 

 šíře a pestrost slovní zásoby 
 
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 
3A – větná syntax, textová koheze  0 - 5 

 výstavba větných celků 

 odkazování v textu 

 prostředky textové návaznosti 
3B – Nadvětná syntax, koherence textu  0 - 5 

 kompozice textu 

 strukturovanost a členění textu 

 soudržnost textu 

 způsob vedení argumentace 
 
Vnitřní podmínka hodnocení 
Pokud je 1. oblast „Vytvoření textu podle zadaných kritérií“ hodnocena na 0 body, text už 
se dále nehodnotí. 
Vysvětlení k vnitřní podmínce hodnocení: 
Závazně se hodnotí 0 body, pokud text nesplňuje tyto charakteristiky: 
Obsah, téma (text nepojednává o zadaném tématu) – tedy nesplňuje kritérium 1A 
Útvar (text prokazatelně nevykazuje charakteristiky daného útvaru, resp. komunikační situace) – 
tedy nesplňuje kritérium 1B 
0 body se hodnotí vždy, i když nastane pouze jedna z uvedených možností. 
První bod popisuje situaci, kdy se text vyjadřuje k jinému tématu a jinak se nesnaží reflektovat téma 
uvedené v zadání práce. 
Druhý bod se vztahuje k možnosti, kdy napsaný text ani vzdáleně nesplňuje požadavky na 
požadovaný útvar nebo komunikační situaci. 
0 body se hodnotí také v případě, že není splněn minimální požadovaný rozsah. 
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Minimální stanovený rozsah: 250 slov 
Stanovená tolerance rozsahu je 50 slov, lze tedy hodnotit texty, které obsahují 200 slov. Horní 
hranice není vymezena 
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 
zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu práce, a není tedy předmětem hodnocení. Stejný 
postup se uplatňuje i v případě, kdy žák doslova opíše výchozí text. 
 
Převod výsledků zkoušek vyjádřených body na známku. 
Škála hodnocení: 
Výborný                          27  -  30 bodů 
Chvalitebný                    22  -  26 bodů 
Dobrý                              17  -  21 bodů 
Dostatečný                     12  -  16 bodů 
Nedostatečný                   0  -  11 bodů 
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