
Český jazyk a literatura 

Hodnocení písemné práce 

• hranice úspěšnosti v bodech: 12 

• maximální počet bodů: 30 

 dílčí kritéria pro hodnocení písemné práce: 

 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 lexikum 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

- 3A větná syntax, textová koheze 

- 3B nadvětná syntax, koherence textu 

Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5, tj. maximální 

dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je tedy 30. 

V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (Vytvoření textu 

podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a 

výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“.  

Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik: 

- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje  

k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma; 

- písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně nevykazuje 

charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace; 

- písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: (tj. 250 slov).  

 

 

 

 

 

 



Převod výsledků zkoušek vyjádřených body na známku 

• Žák zkoušku vykoná úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí části dané zkoušky. 

• Z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní 

zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Z toho důvodu se počet bodů z 

písemné práce násobí koeficientem 4, počet bodů z ústní zkoušky koeficientem 6 a vytvoří se 

součet, tj. celkový počet bodů. Žák, aby uspěl, musí získat minimální počet bodů z písemné 

práce 12 a ústního zkoušení 13.  

Přepočteno koeficienty to je 12·4+13·6=126. Maximální hodnota celkového počtu bodů je 

tedy 30·4+28·6=288. 

Tabulka převodu celkového počtu bodů na známky: 

 

 

Body Známka 

288 - 245 1 

244 - 202 2 

201 - 159 3 

158 - 126 4 

125 - 0 5 


