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Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu: 

Výborný 

• text plně odpovídá zadanému tématu 
• text plně odpovídá zadanému útvaru 
• minimální požadovaná délka textu je dodržena 
• text je souvislý a je vhodně členěn 
• prostředky textové návaznosti jsou použity široce a správně 
• slovní zásoba a gramatika je široká a použitá správně 
• v textu je minimum pravopisných a gramatických chyb 

Chvalitebný 

• text v zásadě odpovídá zadanému tématu 
• text v zásadě odpovídá zadanému útvaru 
• minimální požadovaná délka textu je téměř dodržena 
• text je většinou souvislý a je vhodně členěn 
• prostředky textové návaznosti jsou většinou použity široce a správně 
• slovní zásoba a gramatika je většinou široká a použitá správně 
• text ve větší míře neobsahuje pravopisné a gramatické chyby 

Dobrý 

• text odpovídá zadanému tématu, ale obsahuje určité nedostatky 
• text odpovídá zadanému útvaru, ale obsahuje určité nedostatky 
• minimální požadovaná délka textu je z větší části dodržena 
• text je občas nesouvislý a je nevhodně členěn 
• chyby v prostředcích textové návaznosti nebrání v porozumění textu 
• slovní zásoba a gramatika je omezená a obsahuje drobné nedostatky 
• text obsahuje pravopisné a gramatické chyby, které nebrání v porozumění textu 

Dostatečný 

• text obsahuje nedostatky vzhledem k zadanému tématu 
• text obsahuje nedostatky vzhledem k zadanému útvaru 



• minimální požadovaná délka textu není dodržena 
• text je nesouvislý a je nevhodně členěn 
• rozsah prostředků textové návaznosti je omezený a v některých případech brání 

v porozumění textu 
• slovní zásoba a gramatika je omezená a většinou není použita správně 
• text obsahuje pravopisné a gramatické chyby, které brání v porozumění textu 

Nedostatečný 

• text neodpovídá zadanému tématu  
• text neodpovídá zadanému útvaru  
• minimální požadovaná délka textu je hrubě nedodržena 
• text je nesouvislý a je nevhodně členěn 
• rozsah prostředků textové návaznosti je velmi omezený a brání v porozumění textu 
• slovní zásoba a gramatika je velmi omezená a není použita správně 
• text obsahuje pravopisné a gramatické chyby, které brání v porozumění textu 

 

 

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného 
zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.  
 

 
 
 
Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z anglického jazyka byla projednána a schválena předmětovou komisí 
dne 24. září 2021. 
 


