
Hodnocení maturitní písemné práce z ČJL – profilová část MZ 

Prospěch výborný 

Text plně odpovídá zadanému tématu, komunikační situaci, zadanému slohovému útvaru a je zpracován plně 

funkčně. Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují jen ojediněle a nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.  

Slovní zásoba je bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou funkční. Volba slov a slovních spojení nenarušuje 

porozumění textu. Výstavba větných celků je promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační 

situaci funkční. Kompozice textu je též promyšlená a vyvážená. Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. 

Argumentace je srozumitelná a vyspělá. Organizace textu nemá vliv na čtenářský komfort. 

Prospěch chvalitebný 

Text odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno funkčně, odpovídá zadané komunikační situaci      

a zadanému slohovému útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují místy. Chyby v zásadě nemají vliv      

na čtenářský komfort. Slovní zásoba je spíše bohatá, v textu se jen ojediněle vyskytne výraz, který je nevhodně 

volený vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu. Výstavba 

větných celků je v zásadě promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci v zásadě 

funkční. Místy se v textu mohou objevit syntaktické nedostatky, které však nemají vliv na čtenářský komfort. 

Kompozice textu je v zásadě vyvážená. Argumentace je srozumitelná. 

Prospěch dobrý 

Text celkem odpovídá zadanému tématu a současně je téma zpracováno v podstatě funkčně. Text odpovídá zadané 

komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru. Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují častěji, 

ale nemají vliv na čtenářský komfort. Slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli 

potřebně pestrá a bohatá. V textu se místy vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované 

skutečnosti. Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je převážně 

promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci funkční. Místy se v textu objevují 

syntaktické nedostatky, které mohou mít vliv na čtenářský komfort. Text je až na malé nedostatky vhodně členěn 

a logicky uspořádán. Organizace textu víceméně nemá vliv na čtenářský komfort. 

Prospěch dostatečný 

Text se od zadaného tématu v některých pasážích odklání nebo některé textové pasáže vyznívají povrchně. Text 

vykazuje nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru. Pravopisné                      

a tvaroslovné chyby se vyskytují často. Některé chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je 

spíše chudá. V textu se často vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. 

Volba slov a slovních spojení občas narušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je spíše jednoduchá,     

nebo přetížená. Syntaktické nedostatky se v textu vyskytují a mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Kompozice 

textu je spíše nahodilá, někdy nepřehledná, v členění textu se často objevují nedostatky. Argumentace je občas 

nesrozumitelná. Organizace textu může mít vliv na čtenářský komfort adresáta 

Prospěch nedostatečný 

Text se nevztahuje k zadanému tématu, nebo se od zadaného tématu podstatně odklání a téma je zpracováno 

povrchně. Text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného slohového útvaru a reaguje na jiné vymezení 

komunikační situace, nebo vykazuje vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru 

značné nedostatky. Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ve velké míře a chyby mají zásadní vliv                   

na čtenářský komfort. Slovní zásoba je chudá až primitivní. V textu se vyskytují ve větší míře výrazy, které jsou 

nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Volba slov a slovních spojení zásadně narušuje porozumění 

textu. Výstavba větných celků je jednoduchá až primitivní, nebo je ve větší míře přetížená. Časté jsou též 

syntaktické nedostatky, které mají vliv na čtenářský komfort. Kompozice textu je nepřehledná, nesoudržná               

až chaotická. Členění textu může být nelogické. Argumentace je ve větší míře nesrozumitelná, nebo je text 

argumentačně nezvládnutý. Adresát musí vynaložit úsilí, aby se v textu zorientoval, nebo se v textu neorientuje 

vůbec. 

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

práce kratší než 250 slov, je práce také hodnocena jako nedostatečná bez ohledu na její stylistickou a jazykovou 

úroveň.  


