
OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 
2018 – PRVNÍ ČÁST: 

Na internetu jste našel/našla následující inzerát: 

Play and Programme Instructors needed 
International Summer Camps, Ltd. is looking for Play and Programme Instructors for 
children’s summer camps near London. 
If interested, contact the camp co-ordinator, Mr Paul Baxton. 
ISC, Ltd. 
8 Howling Lane 
London 
E15 6PP 

Máte o nabízenou pozici zájem, a proto jste se rozhodl/a na inzerát reagovat. 

Napište panu Baxtonovi dopis v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 
▪ sdělíte, proč píšete; 
▪ se stručně představíte; 
▪ uvedete své dosavadní zkušenosti s prací s dětmi; 
▪ napíšete, proč si myslíte, že jste vhodným kandidátem (charakterové vlastnosti, 

dovednosti, jazykové znalosti apod.); 
▪ požádáte alespoň o jednu informaci týkající se nabízené práce. 

 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2018 
JARNÍ TERMÍN 2018 – PRVNÍ ČÁST: 

Dear Mr Baxton, 

I am writing to you in regards of the job advertisement which I found on the Internet. The 
offered job position is the Play and Programme Instructor. I am interested in the job. 

My name is Karel Hynek, I live in Prague and I am 18 years old. 

I think I am the right candidate because I have already worked with children. I spent three 
weeks in a children’s summer camp in Plymouth last year. What is more, I think, the 
children liked me a lot as I am generally a very friendly person and I can speak English 
quite well. They also liked the programmes I had created for them. 

In your advertisement you do not state the exact dates of the camp. Could you please write 
me that information? And please, what is the salary? 

Your sincerely, 

Karel Hynek 

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení? 



▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – formální dopis s 
reakcí na inzerát na práci instruktora na dětském kempu. 

▪ Text obsahuje formální oslovení. 
▪ Text je psán formálně, jedná se o formální reakci týkající se seriózní věci, kterou 

je získání práce. 
▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání napříč několika odstavci. 
▪ Rozsah textu je v souladu se zadáním (120-150 slov). 
▪ Náš text neobsahuje zbytečné nebo irelevantní informace, píšeme k věci, v souladu 

se zadáním. 
▪ Vzorové vypravování obsahuje logický sled informací (ten je vlastně dán 

jednotlivými body zadání a jejich pořadím). 
▪ Na první pohled je vidět vhodná grafická úprava práce. Formální oslovení je 

odděleno od textu vynecháním řádku a text obsahuje odstavce, které jsou od sebe 
rovněž odděleny vynecháním řádku. Text rovněž obsahuje formální 
rozloučení a podpis pisatele. 

▪ Vzorové vypracování obsahuje očekávané výrazy pro spojování slov, vět nebo 
souvětí – např. spojky souřadící (and, what is more) nebo výrazy podřadící (because, 
which). 

▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu. 
▪ Slovní zásoba je vůči zadání široká. 
▪ Text obsahuje očekávanou gramatiku, zejména minulý čas prostý a přítomný čas 

prostý, předpřítomný čas a způsobová slovesa nebo třeba nepravidelná slovesa v 
AJ. 

▪ Text neobsahuje gramatické chyby, chyby ve slovní zásobě ani chyby ve výrazech 
pro spojování. 

▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 
 

OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 
2018 – DRUHÁ ČÁST: 

Minulý týden jste se zúčastnil/a oslavy narozenin spolužačky Evy. Váš společný anglicky 
mluvící kamarád Paul bohužel nemohl na oslavu přijít. 

Napište Paulovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 
▪ vyjádříte lítost, že se Paul nemohl oslavy zúčastnit; 
▪ napíšete, co jste na oslavě dělali; 
▪ uvedete, jaký narozeninový dárek jste Evě na oslavu přinesl/a a proč právě tento 

dárek; 
▪ se Paula zeptáte, kdy ho můžete přijít navštívit. 

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2018 
JARNÍ TERMÍN 2018 – DRUHÁ ČÁST: 

Hi Paul, 

I am sorry you couldn’t make it for Eva’s birthday celebration. 

It was hilarious. We were all wearing some stupid costumes and there was so much fun 
when we were dancing. Just check the photos. 

She’s always wished to fly in a balloon so I gave it to her as a present. 
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Do you think I can come over tomorrow? 

Charlie 

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení? 

▪ Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce. Píšeme e-mail 
kamarádovi, kde sdělujeme informace o narozeninové oslavě Evy. 

▪ Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání. 
▪ Text obsahuje oslovení. 
▪ Text obsahuje několik odstavců dle bodů zadání (není k povaze textu nutné). 
▪ Rozsah textu odpovídá zadání (60-70 slov). 
▪ V textu se nevyskytují žádné zbytečné informace, píšeme k věci, v souladu se 

zadáním. 
▪ Text je souvislý a logický, od prvního bodu zadání až k poslednímu bodu zadání. 
▪ Text obsahuje očekávanou slovní zásobu a gramatiku. 
▪ Slovní zásoba je v očekávané šíři. 
▪ Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické. 
▪ Text je napsán na požadované maturitní úrovni. 
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