
Hodnocení písemné maturitní práce z AJ – profilová část MZ 

 

Prospěch výborný 

Požadovaná charakteristika textu je zcela dodržena a text plně odpovídá zadanému tématu a slohovému útvaru.  

Jeho délka odpovídá požadovanému rozsahu. V textu je jasné vysvětlená podstata myšlenky. Text je rozpracován 

účelně a v odpovídající míře podrobností. Je vhodné organizován a je souvislý s lineárním sledem myšlenek. 

Slovní zásoba je široká vzhledem k míře rozpracování zadání. Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použitý 

správné, případné chyby nebrání porozumění. Rozsah mluvnických prostředků je široký vzhledem k míře 

rozpracování zadání a případné chyby nebrání porozumění textu. Argumentace je srozumitelná.   

Prospěch chvalitebný 

Požadovaná charakteristika textu je většinou dodržena a většina textu odpovídá zadanému tématu a slohovému 

útvaru.  Jeho délka odpovídá požadovanému rozsahu. V textu je většinou vysvětlená podstata myšlenky. Text je 

většinou rozpracován účelně a v odpovídající míře podrobností. Je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek. 

Slovní zásoba je většinou široká vzhledem k míře rozpracování zadání. Slovní zásoba a pravopis jsou většinou 

použitý správné a chyby většinou nebrání porozumění. Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký 

vzhledem k míře rozpracování zadání a chyby většinou nebrání porozumění textu. Argumentace je srozumitelná. 

Prospěch dobrý 

Požadovaná charakteristika textu je dodržena a text částečně odpovídá zadanému tématu a slohovému útvaru. Jeho 

délka odpovídá požadovanému rozsahu. Text vykazuje nedostatky v členění a logickém uspořádání, a omezeně 

vysvětluje podstatu myšlenek. Text není dobře rozpracován účelně a v odpovídající míře podrobností. Je částečné 

souvislý s lineárním sledem myšlenek. Slovní zásoba je postačující, ale nikoli široká vzhledem k míře rozpracování 

zadání. Chyby ve slovní zásobě a v pravopise brání porozumění. Rozsah mluvnicích prostředků není široký 

vzhledem k míře rozpracování zadání a chyby brání porozumění textu. Argumentace není vždy srozumitelná.   

Prospěch dostatečný 

Požadovaná charakteristika textu je ojediněle dodržena a text ojediněle odpovídá zadanému tématu a slohovému 

útvaru.  Jeho délka odpovídá požadovanému rozsahu. V textu je ojediněle vysvětlená podstata myšlenky. Text je 

ojediněle rozpracován v odpovídající míře podrobností. Není logický uspořádán a není ve větší míře souvislý  

s lineárním sledem myšlenek. Slovní zásoba je omezená a chudá vzhledem k míře rozpracování zadání. Slovní 

zásoba a pravopis nejsou ve větší míře použitý správné a chyby brání porozumění. Rozsah mluvnicích prostředků 

je omezený vzhledem k míře rozpracování zadání a chyby brání porozumění textu. Argumentace je ve větší míře 

nesrozumitelná.   

Prospěch nedostatečný 

Požadovaná charakteristika textu není dodržena a text neodpovídá zadanému tématu a slohovému útvaru, zadání 

je zpracováno povrchně. Jeho délka neodpovídá požadovanému rozsahu. V textu není vysvětlená podstata 

myšlenky. Text vykazuje značné nedostatky v rozpracování. Není vhodné organizován a souvislý s lineárním 

sledem myšlenek. Slovní zásoba je chudá a použita nevhodně a v nedostatečném rozsahu vzhledem k míře 

rozpracování zadání. Slovní zásoba a pravopis nejsou použité správné a brání porozumění. Rozsah mluvnicích 

prostředků je silně omezený vzhledem k míře rozpracování zadání a brání porozumění textu. Argumentace není 

srozumitelná. Adresát musí vynaložit úsilí, aby se v textu zorientoval, nebo se v textu neorientuje vůbec. 

  

Pokud písemná práce nesplní zadané téma, nebo nesplňuje zadaný 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.  


