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CIZÍ JAZYK (AJ, NJ, RJ, FJ) – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE – 1. ČÁSTI 

 



 

 

 

CIZÍ JAZYK (AJ, NJ, RJ, FJ) – KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE – 2. ČÁSTI 

   

 



 

 

 

CIZÍ JAZYK (AJ, NJ, RJ, FJ) – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Část  Body 

1.  I Zadání / obsah a projev 4 

 II Lexikální kompetence 4 

 III Gramatická kompetence 4 (celkem 12 bodů) 

2. I Zadání / obsah a projev 8 

 II Lexikální kompetence 8 

 III Gramatická kompetence 8 (celkem 24 bodů) 

3. I Zadání / obsah a projev 4 

 II Lexikální kompetence 4 

 III Gramatická kompetence 4 (celkem 12 bodů) 

1.-3. IV Fonologická kompetence 6 

Bodů celkem  54 

 

 



 

 

  

Tabulka pro hodnocení 1. a 3. části ústní zkoušky + fonologické kompetence 

 I – Zadání/Obsah a projev  II – Lexikální kompetence  III – Gramatická kompetence  
a prostředky textové návaznosti (PTN)   

IV – Fonologická kompetence  

1 Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence 
zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání.  
 

Slovní zásoba je v nedostatečném 
rozsahu/není použita správně/chyby 
brání porozumění sdělení.  
 

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v 
nedostatečném rozsahu/nejsou použity 
správně/chyby brání porozumění sdělení / 
nejsou na požadované úrovni obtížnosti.  

Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce 
nemůže sledovat či mu porozumět. 

Výslovnost brání porozumění sdělení.  
Intonace je nepřirozená.  

2 Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není 
ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře 
podrobné.   
Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním 
sledem myšlenek.  
Komunikativní strategie nejsou ve větší míře 
používány vhodně.  
Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře 
nutná.  

Slovní zásoba je ve větší míře 
omezená.  
Slovní zásoba není ve větší míře 
použita správně a/nebo chyby ve 
větší míře brání porozumění.  
 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN 
je ve větší míře omezený.  
Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve 
větší míře použity správně a/nebo chyby ve větší 
míře brání porozumění.  
 

Projev je natolik nesouvislý, že příjemce 
musí ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat 
či mu porozumět. 

Výslovnost je ve větší míře nesprávná.  
Intonace je v omezené míře přirozená.  
 

3 Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou 
účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. 
Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem 
myšlenek.  
Komunikativní strategie jsou většinou 
používány vhodně.  
Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle 
nutná.

Slovní zásoba je většinou široká.  
Slovní zásoba je většinou použita 
správně a/nebo chyby ojediněle brání 
porozumění.  

 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN 
je většinou široký.  
Mluvnické prostředky včetně PTN jsou 
většinou použity správně a/nebo chyby ojediněle 
brání porozumění.  

 

Projev je natolik plynulý, že příjemce 
většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či 
mu porozumět.   
Výslovnost je většinou správná.  
 Intonace je většinou přirozená.  

 

4 Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v 
odpovídající míře podrobné.   
Sdělení je souvislé s lineárním sledem 
myšlenek.  
 Komunikativní strategie jsou používány 
vhodně.  
 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.  

    Slovní zásoba je široká.  
Slovní zásoba je použita správně a 
chyby nebrání porozumění.  

 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN 
je široký.  
Mluvnické prostředky včetně PTN jsou 
použity správně 5 a chyby nebrání porozumění.  

 

Projev je natolik plynulý, že příjemce 
většinou nemusí vynakládat úsilí jej 
sledovat či mu porozumět. 
 Výslovnost je většinou správná.  
 Intonace je většinou přirozená a 
efektivní. 
 

 

5*    Projev je natolik plynulý, že příjemce 
nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět. 
Výslovnost je správná. 
Intonace je přirozená.  


6*    Projev je natolik plynulý, že příjemce 
nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu 
porozumět. Výslovnost je správná 
Intonace je přirozená a efektivní.  



 

*bodové hodnocení 5 a 6 se týká pouze fonologické kompetence u všech tří částí zkoušky 



 

 

Tabulka pro hodnocení 2. části ústní zkoušky 

 I – Zadání/Obsah a projev  II – Lexikální kompetence  III – Gramatická kompetence  
a prostředky textové návaznosti (PTN)   

1 Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence zkoušejícího 
nesplňuje požadavky zadání.  
 

Slovní zásoba je v nedostatečném rozsahu/není použita 
správně/chyby brání porozumění sdělení.  
 

Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v nedostatečném 
rozsahu/nejsou použity správně/chyby brání porozumění sdělení / 
nejsou na požadované úrovni obtížnosti.  

2 Sdělení ve velké míře neodpovídá zadání, není účelné, 
jasné a v odpovídající míře podrobné.   
Sdělení není ve velké míře souvislé s lineárním sledem 
myšlenek.  
Komunikativní strategie nejsou ve velké míře používány 
vhodně.  
Pomoc/asistence zkoušejícího je ve velké míře nutná.  

Slovní zásoba je ve velké míře omezená.  
Slovní zásoba není ve velké použita správně a/nebo 
chyby ve velké brání porozumění.  
 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve velké míře 
omezený.  
Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve velké míře použity 
správně a/nebo chyby ve velké míře brání porozumění.  
 

3   Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší 
míře účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.  
Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem 
myšlenek/logicky uspořádané (koherentní).  
 Komunikativní strategie nejsou ve větší míře používány 
vhodně.  
 Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře nutná. 

Slovní zásoba je ve větší míře omezená.  
Slovní zásoba není ve větší míře použita správně 
a/nebo chyby ve větší míře brání porozumění.  

 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší míře 
omezený.  
Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře použity 
správně a/nebo chyby ve větší míře brání porozumění.  

 

4 Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou 
účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.  
Komunikativní strategie jsou většinou používány 
vhodně.  
 Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.  

 


 Slovní zásoba je ve větší míře omezená.  
 Slovní zásoba není ve větší míře použita 
správně a/nebo chyby ve větší míře ztěžují 
porozumění.  


 

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší míře 
omezený.  
Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře použity 
správně a/nebo chyby ve větší míře ztěžují porozumění.  

 

5 Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající 
míře podrobné.   
Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek.  
 Komunikativní strategie jsou používány vhodně.  
 Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

Slovní zásoba je většinou široká.  
Slovní zásoba je většinou použita správně a/nebo 
chyby ojediněle brání porozumění.  


Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je většinou široký.  
Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou použity správně 
a/nebo chyby ojediněle brání porozumění.  


6 Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, 
jasné a v odpovídající míře podrobné.  
Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem 
myšlenek/logicky uspořádané (koherentní).  
Komunikativní strategie jsou většinou používány vhodně.  
 Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná. 

    Slovní zásoba je většinou široká.  
    Slovní zásoba je většinou použita správně 
a/nebo chyby ojediněle ztěžují porozumění.  




Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je většinou široký.  
Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou použity správně 
a/nebo chyby ojediněle ztěžují porozumění.  


7 Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající 
míře podrobné.  
Komunikativní strategie jsou používány vhodně. 
Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.

    Slovní zásoba je široká.  
Slovní zásoba je použita správně a chyby nebrání 
porozumění.  


Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký.  
Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity správně 5 a chyby 
nebrání porozumění.  


8 Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající 
míře podrobné.  
Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek/logicky 
uspořádané (koherentní). 
Komunikativní strategie jsou používány vhodně. 
Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná. 

Slovní zásoba je široká. 
 Slovní zásoba je použita správně a chyby neztěžují 
porozumění.

Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký.  
 Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity správně 5 a 
chyby neztěžují porozumění.  
 





 

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z CJ 
 
Ústní část - 54 bodů (hodnotí se téma + obsah, slovní zásoba, gramatika, výslovnost) 

 

bodové rozmezí 

výborný 
 54 - 47 

chvalitebný 
 46 – 39 

dobrý  38 – 31 

dostatečný  30 – 24 

nedostatečný  23 - 0 

 

 

Písemná část - 36 bodů (hodnotí se téma + útvar, slovní zásoba, pravopis, koherence textu) 

 

bodové rozmezí 

výborný 
 36 – 31 

chvalitebný 
 30 – 26 

dobrý  25 – 21 

dostatečný  20 – 16 

nedostatečný  15 - 0 

 
Výsledek písemné práce vždy tvoří 40 % celkového hodnocení zkoušky, výsledek ústní zkoušky tvoří 60 %. 

 

 

 


