
Požadavky k maturitní písemné práci 

 popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod.; 

 popsat a/nebo představit sebe i druhé; 

 popsat pocity a reakce, např. libost/nelibost, souhlas/nesouhlas, překvapení, 

obavu;  vyjádřit názor/postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost;  

 vyjádřit vlastní myšlenky;  

 vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.;  

 zdůvodnit určité činnosti a/nebo skutečnosti;  

 vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému; 

 vysvětlit a/nebo zdůraznit, co považuje za důležité; 

 sdělit/ověřit si specifi cké informace a zprávy;  

 požádat o specifické informace;  

 shrnout a/nebo využít předložené faktografi cké informace;  

 zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.; 

 zodpovědět jednoduché dotazy. 

 

1. Část – delší (120-150 slov) 
Email, charakteristika, vypravování, článek, popis 
2. Část – kratší (60-70 slov) 
Korespondence, popis, zpráva, oznámení, instrukce/ návod 
 

 Pohled, email z dovolené  

Dear Jane, 

I am sending greetings from…….. The weather is… I am having a great time. The sun 

is shining, I am sunbathing now. Yesterday we visited …. We bought… We really 

liked.. We usually go to the town in the evenings.. I am coming back home on Friday, 

I m looking forward to seeing you soon. 

POKUD PÍŠETE O NĚJAKÉ UDÁLOSTI, KTERÁ UŽ PROBĚHLA, NEZAPOMEŇTE NA 

SLOVESA!!! Ne pouze Byla jsem.. byla jsem tam s… ale významová slovesa v minulém 

čase 

Yesterday I visited… I saw an exhibition…. I really liked… I bought a souvenir for you… 

Would you like to come there with me again?      

 Něco se v té době stalo..  - - minulý průběhový čas – While I was 

dancing, I saw my friend Tom. While I was going to town, I saw an accident… 

Budoucí čas – již naplánovaná akce 

I am coming back home on Friday.. I am planning to… I am going to… I would 

like to…… 



 Formální/ poloformální dopis/ email – žádost o práci, žádost o informace aj. 
Musí mít OSLOVENÍ a k oslovení VHODNÝ ZÁVĚR  a členění na 3 ODSTAVCE –  
úvod, prostřední část podle zadaných puntíků a závěr. 
 
1/Dear Sir or Madam, 
  Vynechaný řádek 
I am writing in connection with… 
  Vynechaný řádek 
Prostřední část emailu 
  Vynechaný řádek 
I look forward to hearing from you soon. 
Yours faithfully, 
Jana Nováková 
 
 
2/Dear Mr Smith, 
  Vynechaný řádek 
I am writing in connection with… 
  Vynechaný řádek 
Prostřední část emailu 
  Vynechaný řádek 
I look forward to hearing from you soon. 
 
Yours sincerely, nebo Best wishes, 
Jana Nováková 
 

 Neformální dopis/ email 
Stejně jako formální psaní by měl mít oslovení a vhodný závěr a členění na odstavce 
 
Dear ……, 
 
Thank you very much for your email. How are you doing? I hope you re doing fine.   
I ´m having a great/ bad time. I´m writing in connection with.. 
 
Prostřední část podle zadaných puntíků 
 
I´m looking forward to hearing from you soon. Nebo I´m looking forward to seeing 
you soon. 
 
Best wishes, 
Františka 

Emaily musí obsahovat FRÁZE!! 
Thank you very much for your email. 

I am writing in connection with.. 
How are you doing? I hope you re doing fine. I´m having a great time. 
Would you like to come to… with me? 
Could you please send me …. 
Can you also… 
Would you like to meet….? Let´s meet at 6p.m. 
What about Friday at 6p.m.? 

I am writing in connection with yoour advertisement which I found on the 
Internet on May 5th. 
I would like to apply for a position of a shop assistent in your store. 
Could you please send me further information about the flat? 
I would be most grateful. 
   

 Žádost/ požadavek/ prosba/ vzkaz –  
Dear Jane,  pokud dlouhý email – členění, odstavce 
I´m not coming home, I have to go to the town to buy medicine for my ill brother/ 
I´m having an English lesson/I have to collect my Mum at the airport atd.. 
Could you please feed the cat? I would be most grateful. 
I´m going to return home at 9p.m. I´m looking forward to seeing you soon. 
Love,  
Jana  
 

 Pozvánka 
Oslovení, odstavce, úvod, závěr atd. 
I would like to invite you to.. I am holding a party/ We are holding an exhibition.. It 
will open on May 5th, at 6p.m. Bring your friends… 
If you want, you can… 
You can get there by bus No.2 
Come! I am looking forward to seeing you soon. 
 

 Charakteristika, vypravování, článek, popis 
Vše musí obsahovat NADPIS, ÚVOD!!!! pár obecných vět k tématu, HLAVNÍ ČÁST a 

ZÁVĚR – zhodnocení, zamyšlení, shrnutí, případně apel na čtenáře 

 Návod, instrukce  např. recept na nějaké jídlo 

Obsahuje nadpis, soupis např ingrediencí a gramů, postup – pouze slovesa/ 

rozkaz – Pokrájejte, smíchejte, 10min. vařte apod. Cut the tomatoes into pieces. 

Put it into a pan. Cook it for 10.minutes. Stir it. etc.  


