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Změny:

Kritéria hodnocení budou zveřejněna nejpozději před zahájením zkoušky.
Hodnocení slohové písemné práce provádí hodnotitel (vyučující ČJL). V případě problematických prací
má hodnotitel možnost konzultovat své hodnocení s dalšími vyučujícími ČJL.

Na seznámení s nabídkou zadání, jeho výběr a samotné vypracování písemné práce je
stanoven časový limit 160 minut.
Žák musí vypracovat souvislý text odpovídající slohové práci v minimálním rozsahu 250 slov. Při
rozsahu 249 a méně slov se práce nehodnotí a je hodnocena stupněm nedostatečný (Vyhláška č.
530/2021 Sb., § 14a).

Hodnocení se řídí kritérii pro jednotlivé klasifikační stupně, viz níže.

Výborný:
Text plně odpovídá zadanému tématu.
Text plně odpovídá zadanému stylistickému útvaru.
Pravopisné a tvaroslovné chyby se téměř nevyskytují a případné chyby neovlivňují srozumitelnost
práce.
Slovní zásoba je bohatá a rozmanitá, výrazy jsou vhodně zvoleny a nenarušují porozumění textu.
Výstavba vět je promyšlená a funkční, text neobsahuje nemotivované odchylky od pravidelné větné
stavby. Případné chyby neovlivňují srozumitelnost práce.
Kompozice je promyšlená, text je vhodně členěn a logicky uspořádán. Argumentace je velmi vyspělá.
Text je srozumitelný a soudržný.

Chvalitebný:

Text odpovídá zadanému tématu.
Text odpovídá zadanému stylistickému útvaru.
Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují jen ojediněle a nemají vliv na srozumitelnost textu.
Slovní zásoba je spíše bohatá a rozmanitá, chybně volené výrazy se vyskytují jen ojediněle a
nenarušují porozumění textu.
Výstavba vět je téměř vždy promyšlená a funkční, nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby
se vyskytují jen ojediněle. Nedostatky neovlivňují srozumitelnost práce.
Kompozice je vyvážená, text je vhodně členěn a logicky uspořádán. Argumentace je vyspělá a
srozumitelná. Text je soudržný.

Dobrý:
Text v zásadě odpovídá zadanému tématu, místy se od tématu odklání.
Text v zásadě odpovídá zadanému stylistickému útvaru.
Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují místy a v zásadě nemají vliv na srozumitelnost textu.
Slovní zásoba je dostačující, ale ne potřebně pestrá a bohatá. V textu se vyskytují nevhodně volené
výrazy, které v zásadě nenarušují porozumění textu.
Výstavba vět je v zásadě promyšlená, místy se objevují nemotivované odchylky od pravidelné větné
stavby, nedostatky mají vliv na srozumitelnost práce.
Kompozice je v zásadě vyvážená, text je až na malé nedostatky vhodně členěn a logicky uspořádán.
Argumentace je v zásadě srozumitelná, text je v zásadě soudržný.

Dostatečný:
Text se od zadaného tématu podstatně odklání, téma je zpracováno povrchně.
Text vykazuje značné nedostatky zadaného stylistického útvaru.
Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují často/ve větší míře, chyby zásadně ovlivňují
srozumitelnost textu.
Slovní zásoba je chudá, často se objevují nevhodně zvolené výrazy, volba slovní zásoby narušuje
porozumění textu.
Výstavba vět je nepromyšlená, spíše jednoduchá, nebo přetížená. Nemotivované odchylky od
pravidelné větné stavby se vyskytují ve větší míře a mají vliv na srozumitelnost.
Kompozice textu je nepřehledná, či nahodilá. V členění textu se ve větší míře vyskytují nedostatky.
Argumentace je ve větší míře nesrozumitelná, text je takřka nesoudržný.

Nedostatečný:
Text se nevztahuje k zadanému tématu.
Text nevykazuje charakteristiku zadaného stylistického útvaru.
Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ve vysoké míře, chyby ovlivňují srozumitelnost textu.
Slovní zásoba je chudá až primitivní, ve vysoké míře se objevují nevhodně volené výrazy, volba slovní
zásoby zásadně narušuje porozumění textu.
Výstavba vět je nepromyšlená, nemotivovaně jednoduchá až primitivní, nebo ve vysoké míře
přetížená. Nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se vyskytují ve vysoké míře a mají
zásadní vliv na srozumitelnost textu.
Kompozice je chaotická, členění textu je nelogické, argumentace není zvládnuta, v textu je těžké se
zorientovat.
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