
Kritéria pro hodnocení ročníkových prací - textový dokument Kritérium Splněno 
Nesplněno Maximální  počet bodů 

Obsahová stránka Obsah odpovídá zvolenému tématu x 
x 3 

Vlastní zpracování  Žák informace formuluje vlastními slovy, kombinuje zdroje, vyjadřuje vlastní názory a myšlenky.  Žák pouze zkopíroval informace z internetu.  10 
Věcná správnost, ověřování Žák si informace ověřuje z více zdrojů, uvádí pravdivé informace.  Žák uvádí neověřené nebo nepravdivé informace. 10 
Vlastní úvod, motivace Žák v úvodu vysvětlí, proč si dané téma vybral, čím ho zaujalo, jaký je cíl jeho práce. Žák použije zkopírovaný text. 3 
Vlastní závěr Žák se vyjádří ke splnění cíle své práce, vyjádří vlastní myšlenky a názory, svou práci zhodnotí. Žák nevyjadřuje vlastní myšlenky a názory, nevyjadřuje se k cíli práce. 3 
Logická posloupnost Odstavce jsou uspořádány smysluplně vzhledem k tématu a cílům práce, myšlenky na sebe navazují.  Uspořádání odstavců a myšlenek nedává smysl.  3 
Grafické prvky (obrázky, schémata, grafy apod.) se vztahují k danému tématu Všechny grafické prvky se vztahují k tématu.  Grafické prvky se k danému tématu nevztahují.  3 

Jazyková stránka Gramatická správnost Text neobsahuje žádné gramatické chyby. Text obsahuje gramatické chyby. 2 
Stylistická správnost Žák se vyjadřuje vhodnými jazykovými prostředky, užívá přiměřenou slovní zásobu. Slovní zásoba práce je chudá, užité jazykové prostředky jsou nevhodné pro danou práci a téma. 2 



Terminologická správnost Žák používá správné a přesné pojmy a názvy, méně známé vysvětlí. Žák používá nesprávné nebo nepřesné pojmy a názvy. 2 
Grafická stránka Typ písma Calibri, velikost 12; řádkování 1,5; standardní okraje; zarovnání do bloku x x 

2 
Číslování stránek - dole uprostřed x 

x 1 
Text členěn na odstavce x 

x 1 
Práce členěna na logické kapitoly, které jsou číslované x x 

2 
Grafické prvky (obrázky, schémata, grafy apod.) jsou vhodně umístěné a formátované x x 

2 
Rozsah minimálně 10 stran, aspoň 2/3 tvoří text x 

x 3 
Povinné části - titulní strana (šablona) - obsah (formátovaný) - úvod - závěr - zdroje (aspoň 2, správně uvedené) x x 

3 
  

55 
   

  
 

Počet získaných bodů Známka (váha 5) Známka bude zapsána do předmětu, který je nejblíže zvoleném
u tématu 

(po dohodě s konzultantem). 55 - 50 1  
  

 
49 - 38 2  

  
 

37 - 23 3  
  

 
22 - 11 4  

  
 

10 - 0 5  
  

 
 


