
Kritéria pro hodnocení ročníkový
ch prací - obhajoba 

Kritérium S
plněno 

Nesplněno 
Body 

Žák má připravenou stručnou, účelnou a obsahově správnou prezentaci s přiměřenou grafickou úpravou (např. PowerPoint). Prezentace má charakter osnovy 
obhajoby, může 

obsahovat obrázky potřebné k vy
světlení, krátká 

videa apod., neobsahuje komplet
ní text vlastní 

práce. Graficky je zpracovaná dle 
zásad tvorby 

prezentací (pravidlo 5 x 5, jednotn
ý styl, dostatečně 

velké písmo atd.). Informace v pre
zentaci jsou 

správně formulované a pravdivé. 
Žák může mít 

praktickou ukázku.  
Žák má v prezentaci celý text své 

práce nebo jeho větší 
část, uvádí nesprávné, nepřesné n

ebo nepravdivé 
informace. Žák nemá žádnou prez

entaci ani praktickou 
ukázku. Žák použil nevhodnou gra

fickou úpravu a 
nedodržel pravidla pro tvorbu pre

zentace (např. zvolil 
nevhodné obrázky nebo je nevho

dně zařadil, text je 
špatně čitelný apod.). 

5 
Žák mluví k tématu své práce. Žák představí sebe, téma své prác

e, nejdůležitější a 
nejzajímavější informace ze své p

ráce. Vysvětlí, proč 
si zadané téma vybral, co je cílem

 práce, na jaké 
překážky při práci narazil. Prezent

uje své myšlenky, 
názory a závěry.  

Žák se nepředstaví, nesdělí téma 
své práce, mluví o 

nepodstatných věcech nebo věce
ch, které s tématem 

souvisejí pouze okrajově, věnuje s
e příliš detailům, 

sděluje pouze zjištěná fakta, ale n
e své vlastní myšlenky, 

názory a závěry. 
5 

Žák mluví věcně správně. Žák uvádí pravdivé a ověřené info
rmace, kterým 

rozumí a dokáže je případně vysv
ětlit. Žák uvádí nepravdivé nebo jen zč

ásti pravdivé 
informace. Žák si vymýšlí nebo př

ekrucuje fakta.  5 
Žák se vyjadřuje stylisticky na přiměřené úrovni. Žák volí vhodné jazykové prostřed

ky, vyjadřuje se 
adekvátně s ohledem na danou ko

munikační situaci. Žák volí nevhodné jazykové prost
ředky, nevyjadřuje se 

adekvátně s ohledem na komunik
ační situaci. 2 

Žák mluví po dobu 5 - 10 minut. Žák dodrží časový limit. 
Žák mluví příliš stručně a krátce m

éně než 5 minut, 
nemluví vůbec, nebo mluví příliš r

ozvláčně déle než 10 
min. 

2 
Žák mluví zpaměti.  Žák nepoužívá žádné textové dok

umenty, ze kterých 
by informace četl.  

Žák používá textové dokumenty, z
e kterých informace 

čte nebo pouze čte informace z p
rezentace.  2 

Žák mluví dostatečně nahlas. P
orota vše dobře slyší. 

Porota slyší jen částečně nebo vů
bec nebo se musí ptát 

žáka, co říkal.  
2 

Žák mluví plynule, ve větách. Žák dokončuje věty, nedělá dlouh
é pomlky, a když, 

tak jen mezi větami a účelově. Ne
nahrazuje řeč 

nevhodnými zvuky. 
Žák dělá dlouhé pomlky, nedokon

čuje věty, mluví 
heslovitě, řeč doprovází nevhodn

ými zvuky apod. 2 
Žák mluví srozumitelně. Ž

ák zřetelně vyslovuje každé slovo.
 Žák mluví nezř

etelně, polyká koncovky apod. 
2 



Žák mluví spisovně. Žák se vyjadřuje spisovně, ojedině
lé nedostatky v 

projevu si sám opraví.  
Žák se nevyjadřuje spisovně, nedo

statky v projevu 
neopraví.  

2 
Žák má upravený zevnějšek a společenský oděv. Žák má společenský oděv, je celko

vě upravený. Žák nemá společenský oděv, ale b
ěžné nebo výstřední 

oblečení, je celkově neupravený. 
2 

Žák používá přiměřená gesta,  má oční kontakt s porotou. Žák udržuje oční kontakt s poroto
u, používá gesta 

přiměřená situaci a tématu práce
. Žák se po větší část obhajoby dívá

 do stropu, do země 
nebo jinam než na členy poroty, p

oužívá nevhodná 
gesta, grimasy obličeje, nepřiměř

eně se pohybuje. 2 
Žák zodpoví 1 - 2 otázky. Ž

ák odpoví porotě aspoň na jednu 
otázku. Žák neodpoví 

porotě na žádnou otázku. 
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 Počet získaných bodů 
Známka (váha 5) 

Známka bude zapsána do předm
ětu Český jazyk  

35 - 32 
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31 - 24 
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25 - 15 
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14 - 8 
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7 - 0 
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