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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 

Profilová část maturitní zkoušky je jednou ze dvou částí maturitní zkoušky. Její funkcí je ověřit, 

jak žáci dosáhli cílů a výsledků vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím 

programem, tj. ověřit úroveň klíčových kompetencí žáka.  

Vyhláška č. 177/2009 Sb., § 24, odst. (1), (4) o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje:  

 

1) 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.  

 

2) Klasifikační stupnice  
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice  

a) 1 – výborný  

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný  

e) 5 – nedostatečný 
 
 
Stanovená forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019: 

  - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí  

       (všechny předměty vyjma informatiky a výpočetní techniky) 

- obhajoba maturitní práce (informatika a výpočetní technika) 

 

Každá ústní zkouška je hodnocena jako celek (nemá dílčí hodnocení jednotlivých částí): 

 

1 – výborný, pokud:  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně 

chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a 

tvořivost. Jeho projev je správný, přesný, výstižný.  

 

 

2 – chvalitebný, pokud:  

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

přesně a úplně. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

 



3 – dobrý, pokud:  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho 

myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V projevu má 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

 

4 – dostatečný, pokud:  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se 

vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho projev má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  

 

5 – nedostatečný, pokud:  

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

mezery. 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 projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

Kritéria hodnocení maturitní práce: 
Kritéria hodnocení maturitní práce znají žáci předem, jsou součástí jejich zadání. Práce je 

hodnocena komplexně, z hlediska věcného i formálního. Všechny části hodnocení slouží ke 

zvýšení kvality odevzdané práce a jsou podkladem pro hodnocení celkové. 

Podklady se získávají na základě: 

- průběžného hodnocení 

- hodnocení vedoucího práce 

- hodnocení oponenta 

- obhajoby před zkušební maturitní komisí. 

V průběžném hodnocení mohou žáci získat maximálně 20 bodů. Vedoucí práce může udělit 

dalších 25 bodů, oponent 35 bodů a za obhajobu mohou žáci obdržet nanejvýš 20 bodů. 

Nejvyšší možný dosažený počet bodů činí 100. Celkové hodnocení žákům sděluje předseda 

zkušební maturitní komise při vyhlašování výsledků ústních maturitních zkoušek. 

Převod na známky: 

100 – 86 bodů výborný 

85 – 70 bodů chvalitebný 

69 – 50 bodů dobrý 

49 – 34 bodů dostatečný 

33 –   0 bodů nedostatečný 

 

Výsledné hodnocení zkoušky provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi 

známku.  

V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy.  

Výslednou známku schvaluje maturitní komise hlasováním. O hodnocení žáka při zkoušce 

nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou 

část doby konání zkoušky. V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní 

komise při maturitní zkoušce jej zastupuje místopředseda. 

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu místo stupně prospěchu slovo „nekonal“. 

Výsledek zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise v den konání ústní 

zkoušky. 

 


