
 
 

Kritéria hodnocení písemných maturitních prací 
 
Hodnocení písemné práce z českého jazyka 
 
Písemnou práci hodnotí učitel českého jazyka pověřený ředitelem školy. 
  
Žák je hodnocen celkem v 5 oblastech: 
 
• dodržení zadaného tématu a slohového útvaru, komunikační situace  

• pravopisná správnost  

• rozmanitost slovní zásoby, funkční použití jazykových prostředků  

• výstavba větných celků  

• kompoziční výstavba a koherence textu  
 
V každé oblasti je hodnocen na bodové škále 0-1-2-3-4-5. 
 
Maximální počet bodů za celou zkoušku je tedy 25, hranice úspěšnosti je 11 bodů. 
 
Bodové hodnocení: 25 – 23 bodů  výborně 

22 – 19 bodů  chvalitebně 
18 - 15 bodů  dobře 
14 - 11 bodů  dostatečně 
10 – 0 bodů  nedostatečně 

 

Pro písemnou zkoušku platí tato vnitřní podmínka: 

Pokud žák nedodrží téma, slohový útvar, komunikační situaci, je v první oblasti hodnocen 0 

body, práce je hodnocena známkou nedostatečně. 

Pokud žák nesplní stanovený minimální počet slov, práce je hodnocena známkou 

nedostatečně. 

 

Hodnocení písemné práce z anglického jazyka 
 
Písemnou práci hodnotí učitel anglického jazyka pověřený ředitelem školy. 
  
Žák je hodnocen v těchto oblastech: 

• dodržení zadání, obsah a rozsah textu 

• organizace, koheze a koherence textu 

• přesnost a rozsah použité slovní zásoby, pravopis 

• přesnost a rozsah gramatiky a mluvnických prostředků 

Maximální počet bodů za celou zkoušku je 24, hranice úspěšnosti je 12 bodů. 

Bodové hodnocení: 24 – 21 bodů  výborně 

20 – 18 bodů  chvalitebně 

17 - 15  bodů  dobře 

14 - 12  bodů  dostatečně 

11 - 0 bodů  nedostatečně 

 



 
 

Hodnocení písemné práce z druhého cizího jazyka 
 
Písemnou práci hodnotí učitel cizího jazyka pověřený ředitelem školy. 
  

Žák píše dva dílčí texty v rozsahu 60 a 140 slov. 
Žák je v obou dílčích textech hodnocen v 5 oblastech: 
 
• Zpracování zadání, dodržení tématu a rozsahu 

• Organizace a koheze textu, srozumitelnost 

• Funkční použití mluvnických prostředků, syntax 

• Pravopisná správnost, gramatika 

• Rozmanitost slovní zásoby 

 
 
V prvním dílčím textu o rozsahu 60 slov je hodnocen na bodové škále 0-1-2. 
V druhém dílčím textu o rozsahu 140 slov je hodnocen na bodové škále 0-1-2-3-4. 
 
Maximální počet bodů v prvním dílčím textu o rozsahu 60 slov je 10 bodů. 
Maximální počet bodů druhém dílčím textu o rozsahu 140 slov je 20 bodů. 
 
Maximální počet bodů za celou zkoušku je tedy 30, hranice úspěšnosti je 13 bodů. 
 
Bodové hodnocení: 30 – 27 bodů  výborně 

26 – 23 bodů  chvalitebně 

22 - 18  bodů  dobře 

17 - 13  bodů  dostatečně 

12 – 0 bodů  nedostatečně 

 

Pokud žák neuspěje (je hodnocen nedostatečně), musí písemnou zkoušku opakovat.  

Stejně tak je tomu u profilové zkoušky ústní. 
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