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PÍSEMNÁ PRÁCE z ČJ A LITERATURY 
 
Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové 
práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu 
zadání. 
 
Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 
Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. 
 
Kritéria a bodování 

1A   (téma) 0–5 

1B   (útvar, komunikační situace) 0–5 

2A   (pravopisné a tvaroslovné chyby) 0–5 

2B   (slovní zásoba) 0–5 

3A   (výstavba větných celků) 0–5 

3B   (textová výstavba - kompozice, argumentace) 0–5 

Pokud  se žák zcela odkloní od tématu nebo útvaru, anebo bude rozsah pod 200 slov, celá práce 
bude hodnocena 0 body. 
 
Orientační stupnice hodnocení 

1 30–26 

2 25–22 

3 21–17 

4 16–12 

5 11–0 

 
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, zkouška pak nejdéle 15 minut. 
V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 
 
Kritéria a bodování 

1. znalosti o díle (téma, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh, vypravěč, 
postavy) 

0–4 

2. práce s výňatkem (zasazení do kontextu, jazykové prostředky, tropy a figury, 
veršová výstavba, typy promluv) 

0–4 

3. literárně-historický kontext (kontext autorovy tvorby, literární/obecně kulturní 
kontext) 

0–4 



 

 

4. slohové znalosti a dovednosti (hlavní myšlenka textu, účel a adresát, funkční styl, 
slohový postup a útvar) 

0–4 

5. jazykové znalosti (kultura jazykového projevu, jazykové prostředky a jejich 
funkce, slovní druhy, větné členy, druhy vět,..) 

0–4 

Vnitřní omezení – v každém kritériu nutno získat alespoň 1 bod, pokud nebude splněno, celkový 
výkon bude hodnocen 0 body. 
 
Orientační klasifikace (podle procentuální stupnice Cermatu) 

1 20–18 

2 17–15 

3 14–12 

4 11–9 

5 8–0 

 
V celkovém hodnocení z ČJ tvoří body ze slohové práce 40 % a z ústní 60 %.  
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části dané zkoušky. 
 
Klasifikační stupnice pro celkové hodnocení: 
100 % - 88 % výborně 
87 % - 74 % chvalitebně 
73 % - 59 % dobře 
58 % - 44 % dostatečně 
43 % -   nedostatečně 
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