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Pravidla pro napsání PP, časová dotace, počet témat a hodnocení 

1. písemná práce  

70 – 80 slov – výběr ze dvou témat, maximum 12 bodů (čtyřleté a osmileté gymnázium) 

2. písemná práce  

130 – 150 slov – výběr ze dvou témat, maximum 24 bodů (čtyřleté gymnázium) 

210 – 230 slov – výběr ze dvou témat, maximum 24 bodů (osmileté gymnázium) 

Celkem studenti mohou získat 36 bodů. Pro splnění písemné části je minimální hranice 18 

bodů. Časová dotace na obě písemné práce je 90 minut a je povoleno používat slovníky. 

Kritéria hodnocení esejí 

 Zpracování zadání a obsah  - zadání, rozsah, obsah textu 

 Organizace a koheze textu – organizace a koheze textu a prostředky jazykové 

návaznosti 

 Slovní zásoba a pravopis – přesnost a rozsah použité slovní zásoby 

 Mluvnické prostředky – přesnost a rozsah mluvnických prostředků 

 

Formát a hodnocení ústní zkoušky 

Ústní zkouška se skládá ze tří částí. V jednotlivém hodnocení může student získat maximálně 

3 body a minimálně 1 bod. Celkem za ústní zkoušku může student získat 30 bodů. Pro 

splnění ústní části je třeba získat 15 bodů. Student je hodnocen ve všech třech částech dle 

následujících kritérií. 

Kritéria hodnocení: 

 Zadání/obsah a projev – srozumitelnost, účelnost, souvislost, komunikativnost 

 Lexikální kompetence – rozsah, přesnost 

 Gramatická kompetence – rozsah, přesnost 

 Fonologická kompetence – plynulost, výslovnost, intonace 

Ústní zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. Ústní zkouška je hodnocena u 

čtyřletého gymnázia na úrovni B1 a u osmiletého gymnázia na úrovni B1+. 

Výsledné hodnocení se skládá jak z ústní, tak písemné části v poměru 60% ústní část a 40% 

písemná část. 

 



Státní didaktický test nemá na výslednou známku z maturitní zkoušky z ŠJ vliv, studenti jsou 

v tomto testu hodnoceni pouze prospěl/neprospěl. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky z 

ŠJ je však nutné získat z didaktického testu „prospěl“. 


