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Kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 

 

Hodnocení maturitní zkoušky  

 

Ministerstvo zveřejnilo kritéria hodnocení společné části maturitních zkoušek způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (viz samostatná příloha).  

 

 

 

 

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.  

 

 

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.  
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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, 

c) 3 – dobrý,  

d) 4 – dostatečný,  

e) 5 – nedostatečný 

 

 

 

Celkové hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní práce. 

 

 

 

 

 

 

 

V Meziboří dne 30. března 2021                                        Mgr. Helena Kripnerová, v. r. 
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