
PÍSEMNÁ PRÁCE: anglický jazyk 

a. Písemná práce z anglického jazyka vyhotovená žákem obsahuje jednu úlohu, která je 

specifikována zadáním.  

b. Žák si volí jedno ze dvou zadání, která jsou uvedena v anglickém jazyce. 

c. Minimální rozsah textu je 200 slov (horní hranice není stanovena). Jako jedno slovo se 

také počítají předložky, spojky, zájmena, citoslovce, členy, zkratky, číslovky, adresa, 

rozepsané datum a víceslovná vlastní jména a názvy. Stažené tvary a frázová slovesa 

se počítají jako 2 slova (popř. 3) s výjimkou can´t = cannot 

d. Na písemnou práci z anglického jazyka je vymezeno 90 minut včetně času na volbu 

zadání. 

e. V písemné práci se mohou objevit následující slohové útvary: vypravování (narrative), 

soukromý dopis/email (informal letter), úřední dopis (formal letter): žádost o 

zaměstnání (job application), stížnost/reklamace (letter of complaint), recenze 

filmu/knihy (film/book review),  úvahu vyjadřující pro a proti (for and against essay) 

a úvahu vyjadřující názor pisatele (opinion essay). 

f. Žáci mohou k vypracování písemné práce používat překladový slovník v knižní podobě 

bez příloh věnovaných výše zmíněným slohovým útvarům. 

g. Písemná práce bude hodnocena nezávisle na sobě dvěma pedagogy. 

h. Písemná práce musí být psána vlastní rukou a čitelně. Nečitelná písemná práce je 

považována za nedostatečnou. 

i. Pokud žák nedodrží požadovaný slohový útvar (požadovaná charakteristika textu), 

celá písemná práce je hodnocena 0 body a je považována za nedostatečnou. 

j. Pokud žák nedosáhne v písemné práci celkového počtu 200 slov, bude penalizován 

ztrátou bodů (-1 bod za rozsah 190-199 slov, -2 body za rozsah 180-189 slov). Bude-li 

celkový počet slov 179 a nižší, práce je považována za nedostatečnou. 

 

Hodnocení písemné práce 

a. Žáci budou hodnoceni jednou výslednou známkou na základě dosažených bodů podle 

následující stupnice: 

Dosažené body  Známka 
24 – 22 ….. 1 
21 - 18 ….. 2 
17 – 14 ….. 3 
13 – 10 ….. 4 
9 a méně ….. 5 

Pozn.: 44% úspěšnost odpovídá 9,56 bodů. 



 

b. Výsledný počet bodů se stanovuje podle kritérií hodnocení ve čtyřech základních 

kategoriích dále členěných dle přesnosti a rozsahu (viz přiložená tabulka). 

 

 Základní kategorie hodnocení a jejich stručná charakteristika:  

1. Zpracování zadání/ obsah (max. 6 bodů) 

• Požadovaná charakteristika textu je dodržena. 

• Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zpracovány. 

• Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu. 

 

2. Organizace a koheze textu (max. 6 bodů) 

• Text je souvislý s logickým sledem myšlenek. 

• Text je vhodně členěný. 

 

3. Slovní zásoba a pravopis (max. 6 bodů) 

• Slovní zásoba je široká a lexikální prostředky jsou plně funkční. 

• Slovní zásoba a pravopis nenarušuje porozumění textu. 

 

4. Mluvnické prostředky (max. 6 bodů) 

• Rozsah mluvnických prostředků je široký. 

• Chyby v mluvnických prostředcích nenarušují porozumění textu. 

• Vliv mateřského jazyka není patrný. 

 

  


