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Písemná práce z českého jazyka a literatury 

 

Délka konání a rozsah textu 

Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Rozsah práce 
je minimálně 250 slov. Žák si volí jedno z 5 zadání. 

Způsob záznamu 

Žáci dostanou na vypracování záznamový arch, do kterého práci zapisují modře nebo černě píšící 
propisovací tužkou. 
Žáci s PUP, kteří to mají ze ŠPZ doporučeno, mohou zaznamenávat písemnou práci na PC. Počítač 
musí být zajištěn z hlediska bezpečnostních podmínek realizace maturitní zkoušky, tzn., že je:  

• zablokován software (resp. funkce softwaru), který je schopen předvídat a nabízet text nebo 
umožňuje automatickou kontrolu textu (např. kontroluje pravopis, dělení slov); 

• zamezen přístup k dalším interním knihovnám (např. k Tezauru) a aplikacím (pokud není v 
podmínkách zkoušky stanoveno jinak;  

• zamezen přístup na internet, intranet nebo přístup k dalším komunikačním prostředkům;  
• zamezen přístup k datům uloženým v počítači. 

 

Kritéria hodnocení 
K hodnocení písemné práce se používá šest kritérií, každé kritérium hodnotí písemnou práci z jiného 
hlediska: 

1 A  dodržení zadaného tématu (zda a jak se text vztahuje k zadání, zda zpracovává zadané  
 téma),  
1 B  úroveň zpracování vzhledem ke slohovému útvaru a komunikační situaci (zda text nese rysy  

 zadaného slohového útvaru, zda odpovídá komunikační situaci,  pro níž  je určen), 
2 A pravopis a tvarosloví (množství a závažnost pravopisných a tvaroslovných chyb), 
2 B slovní zásoba (zda a jak odpovídá slovní zásoba zadanému slohovému útvaru a komunikační  
 situaci), 

3 A stavba vět (výstavba a srozumitelnost vět a souvětí), 
3 B stavba celého textu (logičnost uspořádání textu, jeho celková srozumitelnost, návaznost  
 odstavců, případně členění textu). 
 

 

Každé kritérium je hodnoceno max. 5 body, celkem tedy může žák získat maximálně 30 bodů, které 
jsou přepočítány na známky podle níže uvedené stupnice: 
30 – 26 bodů výborně  
25 – 21 bodů chvalitebně  
20 – 16 bodů dobře  
15 – 12 bodů dostatečně  
11 – 0 bodů nedostatečně  
 

Písemná práce je automaticky hodnocena jako nedostatečná v případě, že žák nedodrží zadání, 
slohový útvar nebo minimální počet slov. 
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Hodnocení PP žáků s PUP MZ 
 

Obecné informace 

Hodnocení písemných prací žáků s PUP MZ vychází z kritérií hodnocení, která jsou stanovena pro žáky 
intaktní. Chyby či nedostatky, které jsou pro písemný projev žáka s PUP MZ typické, jsou označeny jako 
symptomy a jsou konkrétně specifikovány v doporučení z PPP. 
 

Práce s doporučením 

Pokud v doporučení nejsou uvedeny konkrétní symptomy (např. žák má pouze navýšen čas na 
vypracování PP, má nárok na kompenzační pomůcky nebo může text PP zapisovat na PC), hodnocení 
PP se v žádném kritériu nenavyšuje. Pokud by se tedy v textu objevily nedostatky charakteristické např. 
pro žáky se specifickými poruchami učení (záměna hlásek zvukově i vizuálně podobných aj.), budou v 
tomto případě tyto chyby posuzovány jako chyby žáků intaktních. 
 

Pokud je v doporučení zaškrtnuta položka „tolerance diagnostikovaných symptomů v písemném 
projevu“ a následuje výčet symptomů, které se týkají PP ČJL, musí být tyto symptomy při hodnocení 
zohledněny, a to navýšením hodnocení příslušného kritéria o 1 bod (specifikováno dále v textu). 
 

Vnitřní podmínka hodnocení se týká všech žáků s PUP MZ, všichni tito žáci musí splnit požadavky na 1A 
i 1B minimálně na 1 bod, a to bez ohledu na doporučení. Hodnocení lze tedy navýšit pouze v kritériích 
2A, 2B, 3A, 3B. 

 

Pokud jsou v doporučení uvedeny pouze další specifické chyby (např. vynechávání písmen, slabik či 
občasná záměna pořadí písmen, slabik), hodnocení PP se v žádném kritériu nenavyšuje. 
 

Symptomy zohledněné při hodnocení PP navýšením hodnocení v daném 
kritériu 

a) Hodnocení kritéria  2A  se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden alespoň jeden z  
     následujících symptomů: 

• problémy s aplikací gramatických pravidel do písemné podoby, 
• problémy s pravidly českého pravopisu, 
• chyby v interpunkci. 

b) Hodnocení kritéria  2B se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden alespoň jeden z  

     následujících symptomů: 
• menší slovní zásoba; opakování slov (obtížné hledání synonym), 
• problémy ve znalosti ustálených obratů, rčení a frází, přenesených významů, 
• nepřesnosti v užívání slov z hlediska jejich významu, 
• nepřesné chápání a používání některých slov z hlediska jejich významu, 

• obtíže se zacházením s jazykovými figurami (metafora, metonymie, hyperbola, ironie), 
problémy v použití abstraktních pojmů, 

• potíže s chápáním různých vrstev slov ve slovní zásobě (např. slov cizích, expresivních, 
nespisovných). 

c) Hodnocení kritéria  3A  se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden alespoň jeden z  
    následujících symptomů: 

• nedostatky ve slovosledu v českém jazyce, 
• problémy ve výstavbě složitějších větných celků. 

d) Hodnocení kritéria 3B se navyšuje o 1 bod, pokud je v doporučení uveden následující symptom: 
     obtíže s kompoziční výstavbou textu. 
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Pod výčtem symptomů v rámci jednotlivých rovin (morfologické, lexikální atd.) může být uveden řádek 
„jiné“, v němž ŠPZ specifikuje další symptom.  
 

Další specifické chyby tolerované při hodnocení PP bez navýšení hodnocení 
Následující specifické chyby v písemné práci tolerujeme, tzn. že nejsou důvodem k penalizaci. Zároveň 
však nejsou důvodem k navýšení hodnocení v rámci příslušného kritéria. V případě symptomů, které 
jsou uvedeny níže v příkladech, postupujeme následovně: 

• pokud se v PP symptom projeví pouze ojediněle (maximálně dvakrát v celé práci), chyby zcela 
tolerujeme, tzn. nezapočítáváme do hodnocení kritéria 2A (např. tuška, semnou); 

 


