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Písemná práce  

 

- forma: souvislý text odpovídající zadání slohové práce 

- rozsah: min. 250 slov 

- časový limit: 180 min.  

- povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 

- zadání: 4 témata 

- hodnocení: písemná práce tvoří 40% hodnocení profilové části MZ 

- bodový rozsah: max. 30 b., hranice úspěšnosti 12 b. 

 

Hodnocení: 

 

I. A  Téma, obsah 

 

5 b. Požadovaná charakteristika textu je dodržena. Délka textu odpovídá požadovanému 

rozsahu.  

4 b. Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena. Délka textu ne zcela odpovídá 

požadovanému rozsahu.  

3 b. Požadovaná charakteristika textu není v menší míře dodržena. Délka textu v menší míře 

neodpovídá požadovanému rozsahu.  

2 b. Požadovaná charakteristika textu není ve větší míře dodržena.  Délka textu ve větší míře 

neodpovídá požadovanému rozsahu. 

1. b. Požadovaná charakteristika textu není v některých pasážích dodržena.  Délka textu ve větší 

míře neodpovídá požadovanému rozsahu. 

0  b. Požadovaná charakteristika textu není dodržena. Délka textu neodpovídá požadovanému 

rozsahu.  

  

                          

I. B  Slohový útvar 

 

5 b. Text plně odpovídá zadanému útvaru 

4 b. Text odpovídá zadanému útvaru 

3 b. Text v zásadě odpovídá zadanému útvaru 

2 b. Text vykazuje nedostatky vzhledem k zadanému útvaru 

1 b. Text vykazuje značné nedostatky vzhledem k zadanému útvaru 

0 b. Text nevykazuje charakteristiku zadaného útvaru 

  

 

II. A  Pravopis, tvarosloví, slovotvorba 

 

5 b. Chyby se nevyskytují 

4 b. Chyby se vyskytují ojediněle (1 - 3) 

3 b. Chyby se vyskytují ojediněle (4 - 5) 

2 b. Chyby se vyskytují často (6 - 7) 

1 b. Chyby se ve větší míře (8 - 9) 

0 b. Chyby se vyskytují ve vysoké míře (10 a více) 

 

 



Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p.o. 

 

II. B  Lexikum 

 

5 b.  Slovní zásoba je bohatá,  lexikální prostředky jsou plně funkční 

4 b.  Slovní zásoba je spíše bohatá, lexikální prostředky jsou téměř vždy funkční 

3 b.  Slovní zásoba je postačující, lexikální prostředky jsou téměř vždy funkční 

2 b.  Slovní zásoba je spíše chudá, některé výrazy nejsou vhodně zvolené vzhledem ke 

skutečnosti 

1 b. Slovní zásoba je nemotivovaně chudá, ve větší míře se vyskytují výrazy, které nejsou 

vhodně zvolené vzhledem ke skutečnosti 

0 b. Slovní zásoba je nemotivovaně chudá, ve vysoké míře se vyskytují výrazy, které nejsou 

vhodně zvolené vzhledem ke skutečnosti 

 

III. A  Větná syntax 
 

5 b.  Větná výstavba je promyšlená, syntaktické nedostatky se nevyskytují 

4 b.  Větná výstavba je promyšlená, syntaktické nedostatky se vyskytují jen ojediněle 

3 b.  Větná výstavba je promyšlená, místy se vyskytují syntaktické nedostatky  

2 b.  Větná výstavba je jednoduchá, syntaktické nedostatky se vyskytují občas 

1 b.  Větná výstavba je nemotivovaně jednoduchá, syntaktické nedostatky se vyskytují ve větší 

míře 

0 b.   Větná výstavba je primitivní, syntaktické nedostatky se vyskytují ve vysoké míře 

 

III. B  Nadvětná syntax 

 

5 b. Kompozice textu je precizní, text je logicky uspořádán, argumentace je velmi vyspělá 

4 b.  Kompozice textu je promyšlená, text je logicky uspořádán, argumentace je srozumitelná 

3 b. Kompozice textu je nahodilá, text je až na malé nedostatky logicky uspořádán, argumentace 

je v zásadě srozumitelná 

2 b. Kompozice textu je spíše nahodilá, v členění textu se vyskytují nedostatky, argumentace je 

občas nesrozumitelná 

1 b. Kompozice textu je nepřehledná, text je, argumentace je nesrozumitelná 

0 b. Text je nesoudržný, členění textu je nelogické, argumentace nezvládnutá 

 

 

Stupeň 

prospěchu 

Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

Bodová 

úspěšnost 

30 až 26 25 až 22 21 až 17 16 až 12 <12 

 

 

 

Tabulka hodnocení 

 

Stupeň 

prospěchu 

Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

Procentuální 

úspěšnost 

>87 až 100 >72 až ≤87 >55 až ≤72 ≥40 až ≤55 <40 

 
 

 


