
PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022/2023 

PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠKY 

1. část

Označení kritéria  Obsah hodnotícího kritéria   Bodová škála 

1A 

Zadání písemné práce 

- hodnotí se míra dodržení požadované charakteristiky textu 0–3 bodů 

1B 

Rozsah a obsah textu 

- hodnotí se vhodnost rozpracování bodů zadání a schopnost

jasného vysvětlení podstaty myšlenky nebo problému 0–3 bodů 

Vnitřní podmínka hodnocení pro kritérium 1A a 1B 

Písemná práce, která je v kritériu 1A nebo 1B hodnocena 0 body (např. reaguje na jiné 

téma) je celkově hodnocena 0 body a v dalších kritériích se nehodnotí. 

2A 

Organizace textu 

- hodnotí se, zda je text souvislý, vhodně členěný a organizovaný 0–3 bodů 

2B 

Koheze textu a prostředky textové návaznosti 

- hodnotí se, zda je rozsah prostředků textové návaznosti (dále

jen PTN) široký, chyby v PTN nebrání porozumění textu a téměř

vždy jsou použity správně a vhodně
0–3 bodů 

3A 

Přesnost použité slovní zásoby 

- hodnotí se správné užití slovní zásoby a pravopisu a zda

případné chyby nebrání porozumění textu 0–3 bodů 

3B 

Rozsah použité slovní zásoby 

- hodnotí se rozsah použité slovní zásoby
0–3 bodů 

4A 

Přesnost použitých mluvnických prostředků 

- hodnotí se, zda chyby v mluvnických prostředcích nebrání

porozumění textu a zda jsou mluvnické prostředky téměř vždy

použity správně
0–3 bodů 

4B 

Rozsah použitých mluvnických prostředků 

- hodnotí se rozsah použitých mluvnických prostředků
0–3 bodů 

Maximální počet bodů za písemnou práci: 24 bodů 



2. část

Označení kritéria  Obsah hodnotícího kritéria  Bodová škála 

1 

Zpracování zadání a obsah 

- hodnotí se, zda je dodržena požadovaná charakteristika

textu a zda jsou jasně a srozumitelně zmíněny všechny body

zadání

- hodnotí se také, zda jsou body zadání zpracovány vhodně a

v odpovídající míře podrobnosti

0–3 bodů 

2 

Organizace a koheze textu 

- hodnotí se, zda je text souvislý a s lineárním sledem

myšlenek

- hodnotí se, zda jsou PTP téměř vždy použity správně a

vhodně

0–3 bodů 

Vnitřní podmínka hodnocení pro kritérium 1A a 1B 

Písemná práce, která je v kritériu 1A nebo 1B hodnocena 0 body (např. reaguje na jiné 

téma) je celkově hodnocena 0 body a v dalších kritériích se nehodnotí. 

3 

Slovní zásoba a pravopis 

- hodnotí se, zda chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání

porozumění textu, dále se hodnotí, zda jsou slovní zásoba a

pravopis téměř vždy použity správně

0–3 bodů 

4 

Mluvnické prostředky 

- hodnotí se, zda je rozsah mluvnických prostředků široký,

dále zda chyby v mluvnických prostředcích nebrání porozumění

textu a zda jsou mluvnické prostředky téměř vždy použity

správně a vhodně

0–3 bodů 

Maximální počet bodů za písemnou práci: 12 bodů 

Klasifikační tabulka pro písemnou práci z cizího jazyka: 

Bodové vyjádření Stupeň hodnocení 

36 - 32 1 

31 - 26 2 

25 - 21 3 

20 - 16 4 

16 - 0 5 

10. září 2022 Ing. Richard Sýkora, ředitel školy 




