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KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ 

ZKOUŠKY PRO ŠK. ROK 2020/2021 
 

Ústní maturitní zkoušky profilové části 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 

274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 

371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 

197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. stanovuje v paragrafu 24: Každá zkouška 

profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části 

a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a 

nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel 

školy zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první 

ze zkoušek profilové části. Úpravy v letošním školním roce vycházejí OOP s č.j. 

MSMT -3267/2021-3. 

 

Forma zkoušky: 

Žáci si losují z 20–30 okruhů (dle stanovení). Na přípravu žáka ke zkoušce je 

stanoveno 15 minut kromě ANJ 20 minut a na zkoušku samotnou maximálně 15 

minut.  

Způsob hodnocení: 

Zkoušející spolu s přísedícím navrhují hodnocení žáka. Při návrhu hodnocení se 

opírají o systém hodnocení stanovený v klasifikačním řádu. Stálí členové maturitní 

komise, předseda, místopředseda, třídní učitel, zkoušející a přísedící, hlasují o 

výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy maturitní 

komise. O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, 

který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky. 

 
 
Při klasifikaci výkonů žáků u profilových zkoušek se v souladu s požadavky školního 
vzdělávacího programu hodnotí:  
 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic, zákonitostí, vztahů a schopnost vyjádřit je a aplikovat,  

• kvalita a rozsah získaných vědomostí,  

• kvalita myšlení, především logika a samostatnost,  

• přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního projevu,  



 

 
Výkony žáka v jednotlivých profilových zkouškách maturitní zkoušky stanovených 
školním vzdělávacím programem se hodnotí těmito stupni prospěchu:  
 
stupeň 1 – 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, při výkladu a 
hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný. Grafický 
projev je přesný a estetický. Chyb se dopouští zřídka. 
 
stupeň 2 – 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, při 
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje 
logika a tvořivost. Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.  
 
stupeň 3 – dobrý  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, 
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Osvojené poznatky a dovednosti 
uplatňuje při řešení teoretických a praktických úkolů s chybami. Podstatnější 
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Uplatňuje poznatky a 
provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku 
správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Ústní projev není vždy 
správný, přesný a výstižný. Grafický projev je méně estetický a má menší 
nedostatky.  
 
stupeň 4 – dostatečný  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků 
závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků 
pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné 
chyby, myšlení je málo tvořivé. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. V grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je 
málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  
 
stupeň 5 – 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 vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V 
ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. V 
grafickém projevu má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 
opravit ani s pomocí učitele. 
 


