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Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z anglického jazyka 

úroveň B1 

Školní rok: 2022/2023 
 

Kritéria hodnocení: 

ZADÁNÍ A BODY ZADÁNÍ 

3 • Text plně odpovídá zadanému tématu a všechny body zadání jsou jasně zmíněny 
• Body zadání jsou vhodně a ve vhodné míře rozpracovány  

2 • Text odpovídá zadanému tématu a většina bodů je zmíněna 
• Body zadání jsou většinou rozpracovány a v odpovídající míře podrobnosti 

1 • Text většinou neodpovídá zadanému tématu, většina bodů zadání není jasně 
zmíněna 

• Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně  
0 Text neodpovídá zadanému tématu a není ve stanoveném minimálním rozsahu 100 

slov 
 

ORGANIZACE TEXTU 

3 • Text odpovídá zadanému útvaru a je vhodně členěn 
2 • Text ve větší míře odpovídá zadanému útvaru a je částečně členěn 
1 • Text ve větší míře neodpovídá zadanému útvaru a není vhodně členěn 
0 Text neodpovídá zadanému útvaru 

 

PROSTŘEDKY TEXTOVÉ NÁVAZNOSTI 

3 • Rozsah prostředků textové návaznosti je široký (6+ druhů) 
• Použití členů je široké (chybí 0-3 členy) 

2 • Rozsah prostředků textové návaznosti je většinou široký (4-5 druhů) 
• Použití členů je většinou široké (chybí 4-8 členů) 

1 • Rozsah prostředků textové návaznosti je omezený (2-3 druhy) 
• Použití členů je omezené (chybí 9+ členů) 

0 Text neobsahuje prostředky textové návaznosti 
 

SLOVNÍ ZÁSOBA A PRAVOPIS 

3 • Rozsah slovní zásoby je široký 



• Chyby ve slovní zásobě nebrání porozumění textu (0-3 chyby) 
2 • Rozsah slovní zásoby je většinou široký 

• Chyby ve slovní zásobě většinou nebrání porozumění textu (4-8 chyb) 
1 • Rozsah slovní zásoby je většinou omezený 

• Chyby ve slovní zásobě často brání porozumění textu (9+ chyb) 
0 Slovní zásoba je omezená, chyby brání v porozumění textu 

 

 

GRAMATIKA 

3 • Rozsah mluvnických prostředků je široký 
• Chyby v gramatice nebrání porozumění textu (0-3 chyby) 

2 • Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký 
• Chyby v gramatice většinou nebrání porozumění textu (4-8 chyb) 

1 • Rozsah mluvnických prostředků je většinou omezený 
• Chyby v gramatice často brání porozumění textu (9+ chyb) 

0 Mluvnické prostředky jsou oemezené, chyby brání v porozumění textu 
 

Každá část písemné práce je hodnocena samostatně. Pokud je jedna část písemné práce 
hodnocena 0 body, jelikož není napsána ve stanoveném rozsahu minimálně 100 slov nebo 
neodpovídá zadanému tématu a slohovému útvaru, celá písemná práce je hodnocena 0 body. 

BODOVÉ ROZPĚTÍ – 0-15 BODŮ za každou část písemné práce, body se sčítají, celkové 
hodnocení vychází z obou částí písemné práce. 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ: 

výborný 100-88 % 30-27 
chvalitebný 87-74 % 26-22 
dobrý 73-59 % 21-18 
dostatečný 58-44 % 17-13 
nedostatečný 43-0 % 12-0 

 

 

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 1. září 2022. 
 


