
Hodnocení maturitní písemné práce z druhého cizího jazyka FJ/NJ - profilová část MZ 

Prospěch výborný 

Text plně odpovídá slohovému útvaru, téma je dodrženo a zpracováno plně funkčně. Všechny body zadání jsou 

jasně a srozumitelně zmíněny. Obsah je zpracován účelně a dostatečně podrobně. Jasně a bez nadbytečných 

informací je vysvětlena podstata myšlenky nebo daného problému. Text je zpracován v logických souvislostech. 

Logickému sledu myšlenek odpovídá vhodné členění do odstavců. Textové prostředky návaznosti jsou použity 

správně a v dostatečné míře. V maximální míře jsou využity vhodné lexikální a gramatické struktury. Rozsah 

mluvnických prostředků a rozsah slovní zásoby je dostatečně široký a pestrý a odpovídá míře rozpracování 

jednotlivých bodů zadání. V textu se vyskytuje minimum gramatických chyb. Nedostatky ve slovní zásobě                

a v pravopisu nebrání porozumění textu a neomezují čtenářský komfort.  

Prospěch chvalitebný 

Text odpovídá zadanému slohovému útvaru, téma je dodrženo a zpracováno většinou funkčně a účelně. Většina 

bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna a odpovídá komunikační situaci. Podstata myšlenky nebo daného 

problému je vysvětlena většinou jasně a dostatečně. Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek a je 

vhodně členěný. Textové prostředky návaznosti jsou použity většinou správně a v poměrně široké šíři.  V textu se 

vyskytuje minimální množství chyb, které nebrání porozumění obsahu. V textu jsou většinou využity vhodné 

lexikální a gramatické struktury. Syntaktické nedostatky se vyskytují jen v malé míře. Rozsah mluvnických 

prostředků je poměrně široký a odpovídá míře rozpracování jednotlivých bodů zadání. Gramatické chyby se 

vyskytují v menším rozsahu. Nedostatky ve slovní zásobě a v pravopise nebrání porozumění textu a nemají vliv 

na čtenářský komfort.  

Prospěch dobrý 

Text odpovídá zadanému slohovému útvaru a tématu, není však zpracován zcela funkčně a účelně. Některé body 

zadání nejsou zcela jasně a dostatečně zmíněny. Vysvětlení podstaty myšlenky nebo daného problému je 

postačující, ale syntaktické chyby se vyskytují častěji. Obsah textu je většinou zpracován v logickém sledu 

myšlenek a tomuto sledu odpovídá též členění do odstavců. Textové prostředky návaznosti jsou použity z větší 

části správně a v přiměřené šíři. Výběr mluvnických prostředků a použité lexikální a gramatické struktury jsou 

dostačující a většinou odpovídají míře rozpracování jednotlivých bodů, ale jejich rozsah a pestrost je částečně 

omezená. V textu se častěji vyskytují gramatické chyby. Nedostatky ve slovní zásobě a v pravopise se vyskytují 

ve větší míře, ale nebrání porozumění textu a nemají větší vliv na čtenářský komfort.  

Prospěch dostatečný 

Text vykazuje větší nedostatky. Slohovému útvaru odpovídá jen částečně a na některých místech dochází 

k odklonu od tématu. Zadané téma není zpracováno dostatečně funkčně a účelně. Podstata myšlenky nebo daného 

problému není v potřebné míře vysvětlena jasně a srozumitelně. Ve větší míře se vyskytují syntaktické chyby.  

Text není souvislý s lineárnímu sledem myšlenek a není vhodně členěn. Textové prostředky návaznosti jsou           

ve větší míře použity nevhodně nebo nesprávně. Délka textu odpovídá dolní hranici požadovaného rozsahu slov. 

Rozsah mluvnických prostředků a slovní zásoby je omezený. Lexikální a gramatické struktury jsou často použity 

nesprávně. V textu se vyskytuje velké množství gramatických chyb. Ve zvýšené míře se vyskytují nedostatky         

ve slovní zásobě a pravopise. To vše brání ve větší míře porozumění textu a čtenářský komfort je omezen. 

Prospěch nedostatečný 

Text z velké části neodpovídá zadanému slohovému útvaru a tématu.  Body zadání nejsou zpracovány v dostatečné 

míře a nejsou zmíněny srozumitelně a jasně. Lineární sled myšlenek je narušen, text není souvislý a vhodně 

členěný. Ve zvýšené míře se vyskytují syntaktické nedostatky, které brání porozumění části nebo celému textu. 

Prostředky textové návaznosti jsou použity nevhodně nebo v nedostatečném rozsahu. V minimální míře jsou 

využity vhodné lexikální a gramatické struktury. Rozsah mluvnických prostředků a slovní zásoby je velmi 

omezený až nedostatečný. Chyby ve slovní zásobě a syntaktické nedostatky brání porozumění textu a neumožňují 

běžný čtenářský komfort. Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu. 

Pokud práce nesplní zadané téma, nebo nesplňuje zadanou komunikační situaci či slohový útvar, nebo je rozsah 

práce kratší než minimální rozsah slov, je práce také hodnocena jako nedostatečná bez ohledu na její stylistickou 

a jazykovou úroveň. 


