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ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI 
PRÁCE Č. 9 (autentická maturitní písemná práce, zdroj: MZ 2011) 

 

Obyvatelé virtuálních světů  
 
VÝCHOZÍ TEXT  
 
Důležitou funkcí Facebooku je komunikace s přáteli. Můžete jim psát zprávy, vzkazy na zeď, 
případně komentovat jejich obsah nebo chatovat. Chat s člověkem, který je online, můžete 
spustit pomocí okénka „chat“ na dolní liště vpravo. Vedle tlačítka chat najdete upozornění na 
nové události, tedy na to, co se stalo s vaším obsahem. Například, kdo komentoval fotografie 
nebo videa. Nové události jsou zvýrazněné červeným obláčkem, ve kterém je napsán počet 
nových událostí.  

(www.lupa.cz) 
 

Zpracování: článek do školního časopisu o životě na sociálních sítích 
 

 

Co je to Facebook?1 

 

2V dnešní době začíná žít spousta mladistvých za pomoci různých virtuálních 

sítí.3 Asi nejznámější a nejnovější virtuální sítí,4 je v dnešní době facebook5. Není 

člověk6, který by nejspíš7 nevěděl, co to facebook je, ale mohou se mezi námi ještě 

vyskytovat8 lidé, kteří plně nevědí, k čemu slouží.9  

Celý facebook,10 je o11 komunikaci se svými kamarádami12 a příbuznými. Můžete 

být13 v kontaktu nejen s lidmi, které potkáváte každý den, ale i s lidmi, kteří žijí 

například v Americe, Austrálii a jiných zemích14. Můžete si s nimi vyměňovat 

různé15 informace o jejich16 kultuře a zvycích, a ještě se u toho zdokonalujete 

v cizím jazyce.  

                                                                 
1
 3B, neatraktivní, dané komunikační situaci neodpovídající titulek 

2
 3B, v celé práci chybí odsazení 1. řádku 

3
 3B, nevhodný úvod, nelogické 

4
 2A, nadbytečná interpunkce 

5
 2A, velká písmena (v celé práci), lze zvolit i psaní s malým písmenem, nutné je zachovat jednotnou linku 

6
 2B, nevhodné, příliš obecné pojmenování 

7
 2B, nadbytečné užití částice 

8
 2B, nevhodné pojmenování 

9
 3A, stavba věty dvojznačná, nelogická + „plně nevědí“ 2B, nevhodné pojmenování 

10
 2A, nadbytečná interpunkce 

11
 3A, módní větná konstrukce 

12
 2A, morfologie - chybná koncovka („kamarády") 

13
 3A, absence textového konektoru („díky němu") 

14
 3B, chybná práce s informacemi (světadíly x země) 

15
 2B, nadbytečné pojmenování 

16
 3A, absence druhého přívlastku („a naší") 
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Jelikož je facebook hlavně o komunikaci17, tak má takové18 vychytávky19, jako je 

chat, psaní zpráv do pošty20, psaní statusů na svůj profil, ale taky i21 psaní 

vzkazů na kamarádův profil22. 

Toto všechno je sice velice hezké, ale mnoho lidí to přehání23. Celý den u 

počítače24, komentuji25 statusy a fotky osobě opačného pohlaví a myslí si, že je to 

plně26 normální. Tito27 lidé jsou pak28 defakto29 nepoužitelní pro běžný život.30 

Jsou nesmělí (,)31a když mají s někým konverzovat v reálném světě32, tak pouze 

koukají a mlčí. Proto bych vás chtěl (,)33 mojí34 čtenáři (,)35 upozornit, že život na 

facebooku, ale i jiných sociálních sítí má svoje36 velké plusy, ale bohužel i velké 

mínusy37. 

 

 
 
LEGENDA K HODNOCENÉ PÍSEMNÉ PRÁCI 

1A: korespondence: zadání – obsah – téma 

1B: požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) 

2A: pravopis, tvarosloví a slovotvorba 

2B: volba lexika (adekvátnost, přiměřenost) 

3A: větná syntax a textová koheze 

3B: nadvětná syntax a souvislost textu (koherence textu) 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
17

 2B, opakování slovních spojení + nevhodné pojmenování 
18

 3A, stavba souvětí, spojování vět 
19

 2B, obecná čeština, vzhledem ke stylu lze akceptovat 
20

 2B, nevhodné pojmenování 
21

 2B, zbytečné zdvojení 
22

 3A, stavba věty, slovosled 
23

 3A, stavba věty, nadužívání ukazovacích zájmen 
24

 3A , absence verba finita 
25

 2A, morfologie, kvantita samohlásky („komentují") 
26

 2B, nevhodný výběr lexika 
27

 2B, nevhodné zájmeno (lépe „takoví“) 
28

 3A, méně vhodný textový konektor (však) 
29

 2B, vhodnější český ekvivalent 
30

 3B, generalizace 
31

 2A, chybějící interpunkce 
32

 3A, nerespektování náležitého slovosledu (AVČ) – jádro = konverzovat 
33

 2A, chybějící interpunkce 
34

 2A, morfologie („moji") 
35

 2A, chybějící interpunkce 
36

 3A, absence textového konektoru (nejen/sice) 
37

 3B, nevhodný závěr, generalizace 
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Celkové hodnocení:  
 
1. kritérium 
 

1 A 1 

1 B 1 

2. kritérium 
 

2 A 3 

2 B 1 

3. kritérium 
 

3 A 2 

3 B 2 

celkem 10 
 
 

 
 

Komentář: 
 
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  
Písemná práce zadané téma reflektuje, avšak vykazuje značné nedostatky a nedůslednosti 
vzhledem k zadané komunikační situaci. Text se věnuje spíše výkladu o funkcích a podstatě 
Facebooku, práce je téměř banální.  
 
2. Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu  
Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují spíše zřídka, převažují chyby v interpunkci. Slovní 
zásoba není v mnoha případech přiměřená vzhledem k označované skutečnosti, je 
nemotivovaně jednoduchá, není odstíněna stylová platnost některých slov, vyskytují se 
chyby ve výběru ze synonym.  
 
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 
Kompozice textu je rušena několika výraznými syntaktickými nedostatky, jejichž povaha 
může rušit dílčí porozumění, je také poznamenána místy hovorovým způsobem vyjadřování -  
výstavba některých vět není vhodná pro písemný projev. Způsob argumentace je 
problematický, téma je sice jasné, komunikační záměr však příliš ne. 
 
 


