
 

Písemná práce z českého jazyka 
 

Čas: 120 min 
 

Rozsah: min. 250 slov. Písemná práce, která nesplňuje stanovený minimální rozsah, je celkově 

hodnocena nedostatečně. Horní hranice rozsahu vymezena není. 
 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 

zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu a není ani předmětem hodnocení. 
 

Žák vybírá jedno ze 4 nabízených zadání. 
 

Povolené pomůcky: psací potřeby a Pravidla českého pravopisu 
 

Termín: začátek dubna 2023 
 

Slohové útvary: 
 

1. Vypravování 

2. Úvaha 

3. Popis 

4. Charakteristika 

5. Líčení 

6. Fejeton 

7. Referát 

8. Reportáž 

9. Zpráva 

10. Útvary administrativního stylu (úřední žádost, oficiální dopis, …) 
 

Kritéria hodnocení: 
 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

a) Zadání, téma, obsah 

b) Požadavek na naplnění komunikační situace (styl/útvar) 

2.  Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu 

a) Pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

b) Lexikum: adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému 

stylu/textu – stylová zabarvenost slov přiměřenost pojmenování dané skutečnosti 

– přesnost označení, věcná stránka označení, význam; šíře a pestrost slovní zásoby 

3. Kompoziční výstavba textu 

a) Koheze (formální prostředky textové návaznosti) syntax (výstavba věty a souvětí) 

konexe (např. vazby mezi větami) odkazování v textu prostředky textové 

návaznosti 

b) Výsledná koherence textu (výsledná soudružnost textu, věcná souvislost textu) 

vnitřní – strukturování na odstavce vnější – úvod, stať a závěr způsob 

argumentace, souvislost/nesouvislost uváděných informací 
 

Pozn. Pokud nebude naplněn bod 1a) a 1b), písemná práce bude klasifikovaná nedostatečně.



 
 
 

Způsob záznamu: 
 

Způsob záznamu stanovený ředitelkou školy je strojopis na školním IT zařízení. Ve výjimečných 

případech může žák požádat písemně ředitelku školy o možnost zápisu formou rukopisu 

nejpozději 10 pracovních dní před termínem zkoušky. 
 

Cíl maturitní práce: 
 

Žák prokáže, že umí vytvořit text podle zadaných kritérií, dovede funkčně využít jazykové 

prostředky tak, aby odpovídaly stanovené komunikační situaci, a vytvoří myšlenkově ucelený, 

strukturovaný a koherentní text. 
 
 
 

Počítání slov písemné práce 
 

Jako jedno slovo se počítají: 
 
 předložky jednoslovné (s = 1 slovo; za účelem = 2 slova) 

 spojky 

 zájmena 

 citoslovce (ach ouvej = 2 slova) 

 zkratky a zkratková slova (JAMU = 1 slovo; Čedok= 1 slovo) 

 víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = 1 slovo; Žďár nad Sázavou = 1 slovo) 

 číslovky (5 lidí = 2 slova; pět lidí = 2 slova; 720 korun = 2 slova; sedm set dvacet korun= 2 slova) 

 rozepsané datum (10. října 2013 = 1 slovo; V Praze 25. května 2013= 3 slova) 

 adresy, resp. jejich části (pepa@seznam.cz = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo, 170 00 Praha 7 -
Holešovice = 1 slovo) 

 složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova) 


