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Kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 

 
Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky  

 

Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní 

zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový 

přístup do 31. 3. 2018.  

 

Didaktický test je vyhodnocován Centrem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum 

řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období 

nejpozději do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Následující 

pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním 

období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu didaktických testů. Výpis, 

opatřený faksimile podpisu ředitele Centra, zhotoví ředitel školy prostřednictvím 

informačního systému centra pro každého žáka, který konal didaktický test.  

 

Centrum předá písemné práce k ohodnocení hodnotitelům. Hodnotitel předává 

prostřednictvím informačního systému Centra hodnocení písemné práce žáka centru v 

termínech stanovených Centrem. Výsledky písemných prací zpřístupní Centrum řediteli školy 

v jarním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných 

prací žáků dané školy.  

 

Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a 

literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v 

daném zkušebním dni. Jeden z hodnotitelů zaznamená hodnocení ústní zkoušky společné části 

do protokolu.  

Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě obou hodnotitelů a 

schválené zkušební komisí předseda maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli 

školy a oznámí je veřejně žákovi. Data o výsledném hodnocení ústní zkoušky společné části 

odešle ředitel školy do centra prostřednictví informačního systému Centra.  

 

Hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích zkoušek společné části uvede Centrum v testových 

sešitech didaktických testů a v zadáních písemných prací pro danou zkoušku.  

 

Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti.  

 

Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná 

všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové 

hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných 

dílčích zkoušek; v případě zkušebního předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení 

didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou 

čtvrtinou. V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení  
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každé dílčí zkoušky rovným dílem.  

 

Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. 

Hodnocení zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede 

Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:  

a) 1 – výborný,  

b) 2 – chvalitebný,  

c) 3 – dobrý,  

d) 4 – dostatečný,  

e) 5 – nedostatečný.  

 

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.  

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

 

Teoretické zkoušky z odborných předmětů 

 

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. 

 

Při hodnocení výsledků se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů a 

při výkladu společenských a přírodních jevů a zákonitostí  

 schopnost využívat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech  

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

zákonitostí a vztahů  

 

Stupeň 1 (výborný)  

Žák nemá v přesnosti a úplnosti poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi 

podstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s 

drobnými chybami.  

 

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi 

nimi ojedinělé podstatnější mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení 

teoretických a praktických úkolů s menšími chybami, potřebuje vedení učitele.  
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Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi 

nimi závažné mezery. Pro výklad a hodnocení jevů dovede své vědomosti uplatnit 

omezeně a jen za pomoci učitele.  

 

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi 

nimi četné a velmi závažné mezery. Pro výklad a hodnocení jevů dovede své vědomosti 

uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele.  

 

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si předepsané učivo neosvojil. Má trvalé velmi podstatné nedostatky ve vykonávání 

požadovaných činností. Při výkladu a hodnocení jevů nedovede své vědomosti uplatnit ani 

s pomocí učitele. 

 

Obhajoba maturitní práce 

 

Vedoucí maturitní práce a oponent provedou hodnocení maturitní práce, při kterém 

posoudí zejména:  

 

Aplikace 

 funkčnost 

 efektivita 

 přehlednost uživatelského rozhraní 

 

      Dokumentace 

 obsahová náplň 

 logická struktura 

 typografická a estetická pravidla pro tvorbu dokumentů 

 korektní pravopis a gramatika 

 dodržení citací v přiměřené podobě a autorského zákona 

    

      Prezentace před komisí 

 ústní projev 

 pohotovost reakcí na dotazy komise 

 odpověď na dotazy vypsané v oponentním posudku a v posudku vedoucího práce 

 

Následně zpracují písemný posudek maturitní práce. Vedoucí práce a oponent ohodnotí 

práci a navrhnou celkové hodnocení. 

  

Hodnocení se provádí podle klasifikační stupnice: 

a) 1 – výborný,  

b) 2 – chvalitebný, 
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c) 3 – dobrý,  

d) 4 – dostatečný,  

e) 5 – nedostatečný 

 

Celkové hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní 

práce. 

 

 

 

       

 

 

Celkové hodnocení maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech je žákům oznámeno 

předsedou komise po poradě všech členů komise v den konání profilových zkoušek. 

 

 

 

 

V Meziboří dne 17. ledna 2019       Mgr. Helena Kripnerová, v. r. 

                                                                                          ředitelka školy 
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