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1A Text neodpovídá zadanému 
tématu. 

Text se od zadaného 
tématu významně odklání 
nebo je téma zpracováno 
povrchně. 

Text se od zadaného 
tématu odklání v některých 
pasážích nebo je v nich 
povrchní. 

Text celkem odpovídá 
zadanému tématu a jeho 
zpracování je celkem 
funkční. 

Text odpovídá zadanému 
tématu a jeho zpracování 
je funkční. 

Text přesně odpovídá 
zadanému tématu a jeho 
zpracování je plně funkční. 

1B Text reaguje na jinou 
komunikační situaci a 
nesplňuje zadaný slohový 
útvar. 

Text má značné nedostatky 
vzhledem ke komunikační 
situaci a zadanému útvaru. 

Text má určité nedostatky 
vzhledem ke komunikační 
situaci a zadanému útvaru. 

Text celkem odpovídá 
zadané komunikační situaci 
a útvaru 

Text odpovídá zadanému 
komunikační situaci a 
útvaru. 

Textu přesně odpovídá 
zadané komunikační situaci 
a útvaru. 

2A Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují ve velké 
míře: 10 a více chyb, zároveň 
mají vliv na čtenářský 
komfort. 

Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují ve větší 
míře: 8-9 chyb, mají vliv na 
čtenářský komfort. 

Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují častěji: 
6-7 chyb, některé z nich 
ovlivňují čtenářský 
komfort. 

Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují občas: 
4–5 chyb a v podstatě 
nemají vliv na čtenářský 
komfort. 

Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se vyskytují jen 
ojediněle: 2-3 chyby a 
nemají vliv na čtenářský 
komfort. 

Pravopisné a tvaroslovné 
chyby se nevyskytují: 0-1 
chyba. 

2B Slovní zásoba je velmi chudá, 
výrazy jsou nevhodně voleny, 
jejich volba velmi narušuje 
porozumění textu. 

Slovní zásoba je chudá, 
častěji se vyskytují výrazy 
nevhodně volené, toto 
narušuje porozumění 
textu. 

Slovní zásoba je spíše 
chudá, často se vyskytují 
nevhodně volené výrazy, 
které občas narušují 
porozumění textu. 

Slovní zásoba je vzhledem 
k zvolenému zadání 
postačující, chybí jí 
pestrost a bohatost. Místy 
se vyskytují nevhodně 
volené výrazy, které 
nenarušují porozumění 
textu. 

Slovní zásoba je spíše 
bohatá, rozmanitá i plně 
funkční. Nevhodně volené 
výrazy jsou ojedinělé a 
nenarušují porozumění 
textu. 

Slovní zásoba je velmi 
bohatá, rozmanitá a 
funkční. Nevyskytují se 
nevhodně volené výrazy. 

3A Výstavba vět je jednoduchá 
až primitivní nebo ve vysoké 
míře přetížená. Nedostatky 
mají zásadní vliv na čtenářský 
komfort. Chyby ve větné 
stavbě se vyskytují velmi 
často. 

Výstavba vět je velmi 
jednoduchá nebo velmi 
přetížená. Chyby ve větné 
stavbě se vyskytují často a 
mají vliv na čtenářský 
komfort. 

Výstavba vět je převážně 
jednoduchá nebo 
přetížená. Chyby ve větné 
stavbě se vyskytují častěji a 
mají občas vliv na 
čtenářský komfort. 

Výstavba vět je celkem 
promyšlená a syntaktické 
prostředky jsou celkem 
funkční. Chyby ve větné 
stavbě se vyskytují místy a 
mají někdy vliv na 
čtenářský komfort. 

Výstavba vět je promyšlená 
a téměř funkční. Chyby ve 
větné stavbě se vyskytují 
ojediněle a nemají vliv na 
čtenářský komfort. 

Výstavba vět je promyšlená 
a plně funkční. Chyby ve 
větné stavbě se nevyskytují 
a čtenářský komfort není 
ničím narušován. 

3B Text je nesoudržný, 
chaotický, nelogický, 
argumentačně nezvládnutý. 
V textu se téměř nelze 
orientovat. 

Kompozice textu je 
nepřehledná, v členění se 
vyskytuje řada nedostatků, 
argumentace je velmi 
nesrozumitelná. V textu se 
velmi těžko orientuje. 

Kompozice textu je spíše 
nahodilá, častěji se 
vyskytují nedostatky 
v členění textu, 
argumentace je často 
nesrozumitelná. 
Organizace textu ovlivňuje 
čtenářský komfort. 

Kompozice textu je celkem 
vyvážená, text má až na 
malé nedostatky vhodné 
členění a logické 
uspořádání. Organizace 
textu v podstatě nemá vliv 
na čtenářský komfort. 

Kompozice textu je 
promyšlená, vyvážená, text 
má vhodné a logické 
členění, argumentace je 
srozumitelná.  

Kompozice textu je na 
vysoké úrovni, text má 
vhodné a logické členění i 
vyspělou argumentaci.  

 


