
 

 
 

Kritéria hodnocení písemné práce z Českého jazyka a literatury 
 profilové části maturitní zkoušky 

 
Podle § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 177 /2009 Sb. v platném znění 

Stanovuji kritéria hodnocení pro maturitní zkoušku: 

 
Kritéria hodnocení výkonu žáka klasifikací 
 
Stupeň: 1 výborný 

Kritéria: 
• text plně odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno plně funkčně 
• text plně odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru 
• text plně odpovídá stanovenému rozsahu 
• pravopisné a tvaroslovné chyby se téměř nevyskytují 
• slovní zásoba je motivované bohatá, v textu se nevyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené      
vzhledem k označované skutečnosti 
• výstavba větných celků je promyšlená, syntaktické nedostatky se v textu téměř nevyskytují, není 
narušován čtenářský komfort adresáta 
• kompozice textu je velmi precizní, text je vhodně členěn a logicky uspořádán, argumentace je velmi 
vyspělá 
 

Stupeň: 2 chvalitebný 

Kritéria: 
• text odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno funkčně 
• text odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru 
• text téměř odpovídá stanovenému rozsahu (-25 slov) 
• pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují jen ojediněle  
• slovní zásoba je spíše bohatá, v textu se jen ojediněle vyskytne výraz, který je nevhodně volený      
vzhledem k označované skutečnosti 
• výstavba větných celků je promyšlená, syntaktické nedostatky se v textu vyskytují jen ojediněle, 
nedostatky nemají čtenářský komfort adresáta 
• kompozice textu je promyšlená, text je vhodně členěn a logicky uspořádán, argumentace je 
srozumitelná 
 

Stupeň: 3 dobrý 

Kritéria: 
• text v zásadě odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno v zásadě funkčně 
• text v zásadě odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru 
• text je kratšího rozsahu (-50 slov) 
• pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují místy  
• slovní zásoba je postačující, v textu se místy vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené      
vzhledem k označované skutečnosti 
• výstavba větných celků je v zásadě promyšlená, syntaktické nedostatky se v textu vyskytují místy, 
nedostatky mají místy vliv na čtenářský komfort adresáta 
• kompozice textu je v zásadě promyšlená, text je až na malé nedostatky vhodně členěn a logicky 
uspořádán, argumentace je v zásadě srozumitelná 
 



 
Stupeň: 4 dostatečný 

Kritéria: 
• text se od zadaného tématu v některých pasážích odklání nebo jsou některé pasáže zpracovány 
povrchně 
• text vykazuje nedostatky k zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru 
• text neodpovídá stanovenému rozsahu (-75 slov) 
• pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují velmi často 
• slovní zásoba je spíše chudá, v textu se často vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené     
vzhledem k označované skutečnosti 
• výstavba větných celků je spíše jednoduchá, nebo přetížená, syntaktické nedostatky se v textu 
vyskytují občas, nedostatky mají občas vliv čtenářský komfort adresáta 
• kompozice textu je spíše nahodilá, v členění textu se často vyskytují nedostatky, argumentace je 
občas nesrozumitelná 
 
 
 
Stupeň: 5 nedostatečný 

Kritéria: 
• text se od zadaného tématu podstatně odklání nebo je téma zpracováno povrchně 
• text vykazuje značné nedostatky k zadané komunikační situaci a nevykazuje charakteristiku 
zadaného slohovému útvaru 
• text neodpovídá svým rozsahem maturitní práci (méně než 175 slov) 
• pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ve vysoké míře  
• slovní zásoba je chudá, v textu se ve vysoké míře vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené      
vzhledem k označované skutečnosti 
• výstavba větných celků je nemotivovaně jednoduchá až primitivní, nebo je ve vysoké míře 
přetížená, syntaktické nedostatky se v textu vyskytují ve větší míře, nedostatky mají vliv na čtenářský 
komfort adresáta 
• kompozice textu je nepřehledná, členění textu je nelogické, argumentace je ve větší míře 
nesrozumitelná 
 

Hodnocení se dále řídí §25 a celkové hodnocení podle §26 vyhlášky 

Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek je řešen § 30 a §31 

Datum a místo vydání  16.10.2020 Karlovy Vary                                        Ředitel školy Ing. Jiří Juránek 

Dokument je platný od 29.10.2020 do vydání nového 

 

 

  

 
 


