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Analýza uměleckého 

a neuměleckého 

textu 

 Ve sdělení se ve 

vysoké míře vyskytují 

nedostatky 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná ve vysoké 

míře 

 Analýza textu je 

nedostatečná 

 Tvrzení jsou 

nedostatečně 

doložena 

konkrétními 

textovými pasážemi 

 Ve sdělení se ve větší 

míře vyskytují 

nedostatky 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná ve větší míře 

 Analýza textu je 

dostatečná 

 Tvrzení jsou 

dostatečně doložena 

konkrétními 

textovými pasážemi 

 Ve sdělení se občas 

objevují nedostatky 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná občas 

 Analýza textu je 

dobrá 

 Tvrzení jsou dobře 

doložena 

konkrétními 

textovými pasážemi 

 Sdělení odpovídá 

zadání, nedostatky se 

vyskytují ojediněle 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná ojediněle 

 Analýza textu je 

velmi dobrá  

 Tvrzení jsou velmi 

dobře doložena 

konkrétními 

textovými pasážemi 

 Sdělení zcela 

odpovídá zadání, 

nedostatky se 

nevyskytují 

 Pomoc zkoušejícího 

není nutná 

 Analýza textu je 

výborná 

 Tvrzení jsou výborně 

doložena 

konkrétními 

textovými pasážemi 

Charakteristika 

literárněhistorického 

kontextu 

 Ve sdělení se ve 

vysoké míře vyskytují 

nedostatky 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná ve vysoké 

míře 

 Ve sdělení se ve větší 

míře vyskytují 

nedostatky 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná ve větší míře 

 Ve sdělení se občas 

objevují nedostatky 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná občas 

 Sdělení odpovídá 

zadání, nedostatky se 

vyskytují ojediněle 

 Pomoc zkoušejícího 

je nutná ojediněle 

 Sdělení zcela 

odpovídá zadání, 

nedostatky se 

nevyskytují 

 Pomoc zkoušejícího 

není nutná 

Výpověď v souladu 

s jazykovými 

normami a zásadami 

jazykové kultury 
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 Výpověď je ve vysoké míře 

v rozporu s jazykovými 

normami a se zásadami 

jazykové kultury 

 Projev není plynulý, v jeho 

strukturaci se ve vysoké 

míře vyskytují nedostatky, 

nebo žák téměř nebo vůbec 

nekomunikuje 

 Argumentace je 

nedostatečná 

 

 Výpověď je ve větší míře 

v rozporu s jazykovými 

normami a se zásadami 

jazykové kultury  

 Projev není plynulý, v jeho 

strukturaci se ve větší míře 

vyskytují nedostatky 

 Argumentace je 

nedostatečná 

 

 Výpověď je občas v rozporu 

s jazykovými normami a se 

zásadami jazykové kultury 

 Projev není občas plynulý, 

v jeho strukturaci se občas 

vyskytují nedostatky  

 Argumentace je dobrá 

 

 Výpověď je v souladu 

s jazykovými normami a se 

zásadami jazykové kultury, 

nedostatky se objevují 

pouze ojediněle 

 Projev je plynulý a vhodně 

strukturovaný, nedostatky 

se téměř nevyskytují 

 Argumentace je velmi dobrá 

až výborná 

 


