Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Tyršova 479, 684 01 SLAVKOV U BRNA
IČ: 49 408 381
tel.: 544 221 581

Kritéria hodnocení profilové části písemné práce
maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
V souladu s § 24 odst. 1–6 vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb. o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
stanovuji následující kritéria

1. Obecná kritéria
• Forma: souvislý text odpovídající slohové práci
Cílem maturitní písemné práce z českého jazyka je, aby žák prokázal, že umí vytvořit text
podle zadaných kritérií, dovede funkčně použít jazykové prostředky tak, aby odpovídaly
stanovené komunikační situaci, a vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní
text.
• Rozsah: minimum 250 slov – maximum není stanoveno
Minimální požadovaný rozsah písemné práce je stanoven na 250 slov, hlavní roli v hodnocení
však nehraje přesný počet slov, ale samostatná práce a celková „funkčnost“ textu. Z tohoto
důvodu je vymezena tolerance minus 50 slov; pro hodnocení je tedy ještě přijatelný text, který
obsahuje alespoň 200 slov. Text, který nedosáhne ani minimální akceptovatelné hranice dvou
set slov, bude hodnocen 0 body. Horní hranice rozsahu textu stanovena není.
Kritéria pro počítání slov písemné práce jsou následující:
Jako jedno slovo se počítají:
- jednoslovné předložky (v = 1 slovo, za účelem = 2 slova)
- spojky
- zájmena
- citoslovce (ach ouvej = dvě slova)
- zkratky a zkratková slova (DAMU = 1 slovo, Čedok = 1 slovo)
- víceslovná vlastní jména (Josef Novotný = 1 slovo)
- víceslovné názvy měst (Slavkov u Brna = 1 slovo)
- číslovky (10 lidí = 2 slova, 350 korun = 2 slova, tři sta padesát korun % 2 slova)
- datum (1. června 2022 = 1 slovo; V Brně 1. června 2022 = 3 slova)
- adresy, resp. jejich části (pepa@seznam.cz = 1 slovo, Tyršova 5 % 1 slovo, 684 01
Slavkov u Brna = 1 slovo)
- složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova)

• Časový limit: 125 minut včetně času na volbu zadání
Žák má na vypracování písemné práce stanovenou dobu 125 minut, včetně času na volbu
zadání. Svoji práci může odevzdat i před vypršením této lhůty a odejít z učebny, v níž
zkouška probíhá.
• Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu
Žák smí používat pouze Pravidla českého pravopisu, která má k dispozici v učebně, v níž
písemná zkouška probíhá.
• Zadání: 4 témata, z nichž žák konající zkoušku volí právě jedno
• Forma zadání: název zadání a způsob zpracování zadání (popřípadě výchozí text,
obrázek či graf)
Žák může do své písemné práce funkčně začlenit výchozí text. Pouhé opsání výchozího textu
se však nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, nejedná se totiž o autorský text
žáka, který by mohl být hodnocen. Stejně se postupuje, pokud žák doslovně převezme název
zadání jako nadpis.
• Hodnocení: písemná práce tvoří 40 % hodnocení profilové části MZ z ČJL
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného
zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem
hodnocení. V takovém případě jde o plagiát a je hodnocen 0 body.
• Bodový rozsah: hranice úspěšnosti 13 bodů; maximum 30 bodů
2. Specifická kritéria
•

Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže
uvedených 3 kritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem udělených bodů
za jednotlivá kritéria.
Kritéria hodnocení písemné práce:
1. Zpracování zadání
1A Text odpovídá zadanému tématu
1B Text odpovídá zadané komunikační situaci a zároveň zadanému slohovému útvaru
2. Pravopis a slovní zásoba
2A Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb
2B Slovní zásoba a její využití
3. Výstavba větných celků a kompozice
3A Výstavba větných celků a syntaktické prostředky, čtenářský komfort adresáta
3B Kompozice, členění textu, argumentace, soudržnost textu a čitelnost x nečitelnost
• Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále v následujícím rozmezí 0-12-3-4-5, maximální dosažitelný počet bodů je 30.

• Pokud je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo 1B hodnocena počtem bodů
0, dále se písemná práce nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je
0 bodů.
• Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. V případě prokazatelného
převzetí textu z dostupného zdroje (ze zadání) se nezapočítává do celkového
rozsahu písemné práce, a tudíž není předmětem hodnocení.
• Pokud jsou v písemné práci nečitelné úseky, které jsou tzv. maskovacími
manévry a mají zakrýt neznalost pravopisu (např. „s“, které vypadá jako „z“,
nebo 3 obloučky na místě, kde se žák rozhoduje, zda napsat „n“, nebo „nn“),
jsou tyto jevy hodnoceny jako pravopisné chyby v kritériu 2A. V ostatních
případech se nečitelnost vnímá jako narušení koherence textu a je hodnocena
v kritériu 3B.
• Minimální dosažená hranice úspěšnosti je 13 bodů, maximální počet
dosažených bodů z písemné práce je 30.
Uzpůsobení podmínek pro konání písemné maturitní zkoušky z českého jazyka
a literatury
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle
závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu a na
obsahové a formální úpravy zadání zkoušek v souladu s doporučeními školského
poradenského zařízení (ŠPZ) nebo speciálně pedagogického centra.
Způsob tolerance symptomů při písemné části maturitní zkoušky tedy bude aplikován dle
doporučení ŠPZ vždy pro konkrétního jednotlivého žáka. V souladu s příslušnými
doporučeními bude probíhat i hodnocení těchto žáků.
V oblasti lexika a pravopisu (kritérium 2A a 2B) může být žákovi s přiznaným uzpůsobením
podmínek k jeho bodovému zisku připočten jeden bod, tudíž nemůže být v uvedených
oblastech jeho bodový zisk roven 0. Maximální počet bodů v těchto oblastech však po
přičtení bodu nesmí přesáhnout maximum stanovené pro jednotlivé kritérium, tj. pět bodů.
Tabulka bodového hodnocení pro písemnou část maturitní zkoušky z českého jazyka
Bodové hodnocení
30 - 27
26 - 22
21 - 17
16 - 12
11 - 0

Známka
1
2
3
4
5

Slavkov u Brna 31. 3. 2022

Mgr. Vladislava Kulhánková v. r.
ředitelka školy

Příloha
Bodová škála k hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury

