
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 

Kritéria písemné práce z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a dalšího 

cizího jazyka 
 
Čj.: 3029lš22                                                V Jevíčku 23. 3. 2022 
 

V souladu s ustanovením se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel Gymnázia v Jevíčku kritéria písemné zkoušky z českého 

jazyka a anglického jazyka pro obory 79-41-K/41 Gymnázium a 78-42-M/06 Kombinované lyceum  ve 
školním roce 2021/2022. 

Profilová část maturitní zkoušky – český jazyk a literatura: 
Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí – z písemné práce a ústní 
zkoušky. V celkovém hodnocení je stanoven poměr jednotlivých zkoušek takto: písemná práce 40% a ústní 

zkouška 60% výsledného hodnocení. 
Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov, písemná práce 
trvá 120 minut (žák si vybírá jedno ze čtyř zadání) a lze při ní použít Pravidla českého pravopisu schválená 

ředitelem školy.  

 

Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury 
Písemná práce z jazyka českého a literatury bude hodnocena dle následujících kritérií: 
 

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: 

 adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru  

 použití pojmenování v odpovídajícím významu  

 šíře a pestrost slovní zásoby  

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  

3A – větná syntax, textová koheze:  

 výstavba větných celků  

 odkazování v textu  

 prostředky textové návaznosti  
3B – nadvětná syntax, koherence textu:  

 kompozice textu  

 strukturovanost a členění textu  

 soudržnost textu  

 způsob vedení argumentace 
 

Práce, která není vytvořena podle zadaných kritérií (1A nebo 1B) a nemá patřičný rozsah je automaticky 
hodnocena jako celkově nedostatečná.  
Za každé kritérium (1A – 3B) se přidělí 0 - 5 bodů. Celkem je tedy možné získat maximálně 30 bodů. 
 
 



Body jsou přepočítány na známky podle níže uvedené stupnice: 

30 – 26 bodů výborně do 86,66 % 

25 – 21 bodů chvalitebně do 70,00 % 

20 – 17 bodů dobře do 56,66 % 

16 – 12 bodů dostatečně do 40,00 % 

11 –   0 bodů nedostatečně  

 
Profilová část maturitní zkoušky – cizí jazyk: 
Profilová maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí – z písemné práce a ústní zkoušky. 

V celkovém hodnocení je stanoven poměr jednotlivých zkoušek takto: písemná práce 40% a ústní zkouška 

60% výsledného hodnocení. 
Písemnou prací se rozumí souvislý text, jehož minimální rozsah je 200 slov, písemná práce dle jednoho 
zadání vybraného ředitelem školy trvá 90 minut a lze při ní použít překladový slovník schválený ředitelem 

školy.  

 
Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka 
Písemná práce z anglického jazyka bude hodnocena dle následujících kritérií: 

 

1. Zpracování zadání / Obsah  
1A – zadání 

 požadovaná charakteristika textu je dodržena 

 všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny 
1B – rozsah, obsah 

 body zadání jsou vhodně rozpracovány a v odpovídající míře podrobností 

 v textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky či problému 
2. Organizace a koheze textu  
2A – organizace textu 

 text je souvislý s lineárním sledem myšlenek 

 text je vhodně členěný a organizovaný 

2B – koheze a prostředky textové návaznosti (PTN) 

 rozsah PTN je široký 

 PTN jsou použity správně a vhodně 
3. Slovní zásoba a pravopis  

3A – přesnost  

 chyby ve slovní zásobě nebrání porozumění textu 

 slovní zásoba a pravopis jsou použity správně 
3B – rozsah  

 slovní zásoba je široká  

4. Mluvnické prostředky 
 

4A – přesnost 

 chyby v mluvnických prostředcích nebrání porozumění textu 

 mluvnické prostředky jsou použity správně 

4B – rozsah 

 rozsah mluvnických prostředků je široký 
 
Za každé kritérium (1A – 4B) se přidělí 0 - 3 bodů. Celkem je tedy možné získat maximálně 24 bodů. 

Práce, která není vytvořena podle zadaných kritérií (1A) a nemá patřičný rozsah je automaticky 
hodnocena jako celkově nedostatečná.  



 

Body jsou přepočítány na známky podle níže uvedené stupnice: 

24 – 22 bodů výborně do 91,67 % 

21 – 18 bodů chvalitebně do 75,00 % 

17 – 14 bodů dobře do 58,33 % 

13 – 10 bodů dostatečně do 41,67 % 

9 – 0 bodů nedostatečně  

 

 
 
Termíny profilové části maturitních zkoušek – písemné práce 

 

Profilová část   

písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2022 

písemná práce z anglického jazyka 11. 4. 2022 

písemná práce z německého jazyka 19. 4. 2022 

 

 

 
 

 

Mgr. Lucie Škvařilová 
ředitelka gymnázia 


