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KRITÉRIA HODNOCENÍ 

PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

Hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky vychází s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školkách maturitní zkouškou v platném znění. 

Provádí se podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

Výborný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy 

mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů. Myslí logicky správně. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. 

Chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 

Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní 

a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Dobrý 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 

nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky 

a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy 

tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný. 

Dostatečný 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Je 

nesamostatný. V logice myšlení se objevují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní 

a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky 

a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. 

Nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se objevují 

velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. 

V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 



PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů vychází s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., 

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školkách maturitní zkouškou v platném znění. 

Provádí se podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

Výborný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy 

mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů. Myslí logicky správně. Jeho písemný projev je formálně i obsahově správný, přesný 

a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. 

Chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 

Samostatně či nepodstatnými nedostatky uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Písemný projev má menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je bez podstatných nedostatků. 

Dobrý 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 

mezery. Dopouští se podstatnějších nepřesností a chyb. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení 

teoretických úkolů s chybami. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Písemný projev není vždy 

správný, přesný a výstižný. Ve výsledcích jeho činnosti se projevují častější nedostatky. 

Dostatečný 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. 

V logice myšlení se objevují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho písemný projev má 

zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Ve výsledcích jeho činnosti se projevují 

nedostatky. 

Nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se objevují 

velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. 

V písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti má vážné nedostatky a chyby. 

MATURITNÍ PRÁCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Celkové hodnocení maturitní práce z odborných předmětů se skládá z hodnocení vedoucího práce, hodnocení 

oponenta a hodnocení obhajoby před maturitní komisí. Bližší specifikace jednotlivých kritérií je uvedena 

v zadání maturitní práce z odborných předmětů. 



Hodnocení maturitní práce z odborných předmětů vychází s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školkách maturitní zkouškou v platném znění. Provádí se 

podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 

Výborný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy 

mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů. Myslí logicky správně. Zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní 

a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. 

Chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 

Samostatně a produktivně či s nepodstatnými nedostatky uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní 

a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je 

bez podstatných nedostatků. 

Dobrý 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 

mezery. Dopouští se podstatnějších nepřesností a chyb. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení 

teoretických úkolů s chybami. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není 

vždy správný, přesný a výstižný. Ve výsledcích jeho činnosti se projevují častější nedostatky. 

Dostatečný 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Je 

nesamostatný. V logice myšlení se objevují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní 

a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků 

jeho činnosti se projevují podstatné nedostatky. 

Nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se objevují 

velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. 

V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků 

jeho činnosti má vážné nedostatky a chyby. 

V Praze dne 11. 12. 2018 

 PhDr. Romana Bukovská v. r. 

 ředitelka školy 


