
 

10 tipů, jak 
uspět 

v PSANÍ, 
aneb Pozor 

na nejčastější 
chyby

1. Napsat čitelně 
obě úlohy

Musíte napsat obě úlohy, 
protože za úlohu 1 je možné 

získat max. 12 bodů a za 
úlohu 2 max. 13 bodů. Takže 
ani za jednu úlohu nezískáte 

15 bodů, což je hranice 
úspěšnosti (60 % z 25 bodů).

2. Napsat 
požadovaný počet 

slov
Musíte dodržet minimální 

požadovaný počet slov, abyste 
neztráceli body.*

V úloze 1 musíte napsat min. 75 slov, 
pokud napíšete méně než 55 slov, tak se 

úloha nehodnotí, a za celou úlohu 1 
získáte 0 bodů.

V úloze 2 musíte napsat min. 100 slov, 
pokud napíšete méně než 70 slov, tak se 

úloha nehodnotí, a za celou úlohu 2 
získáte 0 bodů.

3. Dodržet 
zadané téma

Musíte dodržet zadané téma, 
aby úlohy byly hodnoceny 
(i v jednotlivých otázkách 

u úlohy 1). Pokud nedodržíte 
téma, úloha není hodnocena 

a získáte 0 bodů za celou 
úlohu.

4. Respektovat 
typ textu

Musíte dodržet požadovaný 
typ textu. Pokud je v zadání 
např. „dopis kamarádovi/ 

kamarádce“, musíte napsat 
dopis se všemi náležitostmi 

(např. pozdrav, oslovení, 
rozloučení, podpis atd.) 

a použít vhodný styl (tykání x 
vykání). 

5. Promyslet si 
a naplánovat text

Napište si strukturu 
plánovaného textu na papír 
na poznámky, aby Váš text 

splňoval všechny požadované 
náležitosti (viz tip číslo 6). 

Osnova Vám pomůže, abyste 
napsali vše, co jste si 

naplánovali.

6. Naplnit 
požadované 
body/otázky
Musíte psát o všech 

požadovaných bodech (popř. 
otázkách) a všechny je musíte 

dostatečně zpracovat 
a rozvinout. Nezapomeňte, 

že mají být vztaženy 
k zadanému tématu. Každému 
bodu/otázce věnujte zhruba 

stejný prostor.

7. Vyjádřit svůj 
názor v 2. úloze
V úloze 2 musíte vyjádřit 
svůj názor, zdůvodnit ho 
a také doložit příkladem/ 

vlastní zkušeností. Váš názor 
nemusí být pravdivý, ale je 

vhodné, abyste zaujali určité 
stanovisko.

8. Zaměřit se na 
logickou a 

přehlednou 
strukturu textu

Napište logický text, který bude 
mít jednoduchou strukturu. 

Myšlenky na sebe musí 
navazovat. Kratší věty můžete 

spojit do souvětí pomocí spojek 
(např. spojkami „a“, „ale“, 
„protože“, „nebo“ atd.).

9. Dodržovat 
pravidla pro 

psaní českých vět
Nezapomeňte, že v češtině 

píšeme na začátku věty velké 
písmeno (např. „B“, „P“, „V“ 

atd.) a na konci je 
interpunkční znaménko 

(např. „.“, „!“, „?“), např. „Petr 
je student.“.

10. Rozlišovat velká 
a malá písmena

Rozlišujte psaní velkých a malých 
písmen. Můžete psát tiskacím 

(např. „Petr je student.“) nebo 

psacím (např. „ “) 
písmem.

POZOR: Pokud umíte psát pouze 
velkými tiskacími písmeny (např. „PETR 

JE STUDENT.“), tak alespoň rozlišujte 
psaní velkých písmen tím, že je 

napíšete ještě větší velikostí (např. 
„PETR JE STUDENT.“).

* Jako slovo se v obou úlohách počítá každé grafické slovo, tj. slovo 
oddělené od ostatních mezerami (např. „se“, „z“, „a“ apod.). 
POZOR: Zkratky (např. „min.“) a datum (např. 22. 8. 2017) i časové 
údaje (např. 10:45) napsaný čísly se počítají jako jedno slovo. 
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