
 
 
 

Kritéria a způsob hodnocení maturitních volených profilových předmětů  
a ročníkové práce 

 

Matematika 

Ústní zkouška z matematiky probíhá na základě vylosování jednoho z 25–30 témat. Žák má k dispozici 

pracovní list s příklady, na kterých dokáže teoretickou i praktickou znalost tématu.  
 

Fyzika 

Ústní zkouška z fyziky probíhá na základě vylosování jednoho z 25–30 témat, podle charakteru tématu je 

součástí zkoušky řešení fyzikálního příkladu.  
 

Chemie a biologie 

Ústní zkouška z chemie a biologie probíhá na základě vylosování jednoho z 25–30 témat.  

 

Geografie 

Ústní zkouška z geografie probíhá na základě vylosování jednoho z 25–30 témat, podle charakteru tématu 

žák pracuje s atlasem a nástěnnou mapou.  

 

Základy společenských věd 

Ústní zkouška ze základů společenských věd a dějepisu probíhá na základě vylosování jednoho z 25–30 

témat.  

 

Informatika a výpočetní technika 

Ústní zkouška z informatiky a výpočetní techniky probíhá na základě vylosování jednoho z 25–30 témat, 

žák podle charakteru tématu odpovídá teoreticky a své znalosti dokládá praktickou ukázkou práce na PC.  

 

Výtvarná výchova 

Ústní zkouška z výtvarné výchovy má část praktickou a teoretickou. Teoretická část probíhá na základě 

vylosování jednoho z 25–30 témat, žák odpovídá 10 minut. Podle charakteru vylosovaného tématu je 

součástí zkoušky doprovodný obrazový materiál. Praktická část se skládá z prezentace a obhajoby 

autorského výtvarného projektu v délce 5 minut.  

 

Ve všech případech trvá příprava na zkoušku 15 minut, zkouška 15 minut. Pokud se jedná o žáka s SPU, 

čas je prodloužen dle doporučení PPP.  

 
Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu: 
 

1 – výborný  

Žák učivu rozumí, ovládá požadavky vzdělávacího obsahu uceleně, přesně a úplně, jeho ústní projev je 

správný, přesný a výstižný. Dokáže samostatně formulovat závěry a vidí vztahy, které vyplývají 

z jednotlivých informací. 

 

2 – chvalitebný  

Žák nemá v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poznatků vzdělávacího obsahu podstatné mezery, 

ústní projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Dokáže formulovat závěry a vidí 



vztahy, které vyplývají z jednotlivých informací. 

 

3 – dobrý  

Žák učivo chápe částečně nebo mechanicky, v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poznatků má 

mezery, jeho ústní projev obsahuje závažnější nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, chyby 

dokáže s pomocí učitele korigovat, nedokáže formulovat závěry a nevidí souvislosti a vztahy, které z 

informací vyplývají 

 

4 – dostatečný  

Žák učivo nechápe, zadání řeší pouze s podporou učitele, jeho ústní i projev obsahuje velmi závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, chyby dokáže s pomocí učitele částečně korigovat, hrubé 

chyby ztěžují porozumění žákovu projevu  

 

5 – nedostatečný  

Žák učivu nerozumí, učivo nemá osvojeno ani mechanicky, chyby nedokáže ani s pomocí učitele korigovat, 

informace neumí vyhodnotit ani formulovat, v logice myšlení se objevují závažné chyby. 

 

Obhajoba maturitní ročníkové práce 

 

Žák si na začátku oktávy vybírá na základě vypsaných témat vhodného konzultanta z řad učitelů TG. Práci 

odevzdá v elektronické podobě vyučujícímu Světa práce do 31. 3. 2022. Oponenti ročníkových prací jsou 

stanoveni na organizační poradě. Jejich úkolem je posoudit kvality práce, napsat posudek a práci 

ohodnotit známkou. Práce je hodnocena komplexně, z hlediska věcného i formálního.  

 

Hodnocení provádí podle klasifikační stupnice 1 – 5. 

 

Při hodnocení ročníkové práce se sleduje:  

1. obsahová úroveň  

2. vyjadřování a jazyková bezchybnost  

3. původnost práce (vlastní názory, hodnocení, přínos, vztah…)  

4. formální náležitosti  

5. využití  

 

Pro ústní obhajobu připraví oponent maturitní práce 3 otázky, související s cílem, obsahem nebo 

zpracováním práce. Žák je s otázkami předem seznámen prostřednictvím posudku.  Prokáže-li se, že v 

práci použil text jiného autora a tento neoznačil jako citaci (práci, nebo její část opsal), bude práce 

považována za plagiát, posuzována jako neobhajitelná a hodnocena známkou „nedostatečný“. U maturitní 

zkoušky proběhne před zkušební komisí obhajoba práce. Příprava na zkoušku trvá 5 minut, ústní obhajoba 

15 minut. Maturant si může připravit PPT prezentaci. Při obhajobě je také hodnoceno vystupování, slovní 

projev, využití času, pohotovost žáka atd.  

 

 

Vypracovala: Mgr. Nikol Vosmíková, zástupce ředitele školy 
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