
Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 

podle § 24 a 25, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v aktuálním znění 

Povinné profilové zkoušky: 

1. Česká literatura – světová literatura 

2. Odborné předměty 

3. Maturitní práce s obhajobou 

Nepovinné profilové zkoušky: 

1. Dějepis 

2. Dějiny umění 

3. Český jazyk a literatura, ústní část 

4. Anglický jazyk, ústní část 

Stanovení výsledků hodnocení ústních profilových zkoušek 

Výkony žáka v jednotlivých profilových zkouškách maturitní zkoušky se hodnotí těmito stupni 

prospěchu: 

1 – výborný: žák dokáže samostatně hovořit na dané téma. Spojuje logicky a návazně fakta, 

pojmy, definice a zákonitosti chápe uceleně, přesně a úplně, a chápe i vztahy mezi nimi. 

Hovoří bez návodných otázek, nedělá věcné chyby. Tvořivě aplikuje poznatky na praktických 

příkladech, pohotově reaguje na podněty, dovede skloubit znalosti z různých oborů, hojně 

využívá odbornou terminologii. 

2 – chvalitebný: žák dokáže samostatně hovořit na dané téma, občas je potřeba položit 

otázku, na kterou pohotově a správně odpovídá, nedělá věcné chyby. Žák ovládá 

požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 

úplně. Reaguje na podněty, je ale méně pohotový a obratný. V jeho myšlení se projevuje 

logika a tvořivost, dovede skloubit znalosti z různých oborů, používá odbornou terminologii. 

3 – dobrý: žák zvládá učivo obsahově dobře, jeho ústní projev je ale méně samostatný a 

vyžaduje spolupráci se zkoušejícím. Na návodné otázky odpovídá dobře, může se dopouštět 

menších nepřesností. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 

poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery, prokazuje ale, že učivu 

porozuměl. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby. 

Odborné termíny používá méně, umí je však po dotazu vysvětlit. 

4 – dostatečný: žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 

faktů, pojmů, definic a zákonitostí jisté mezery. Nehovoří samostatně, je třeba intenzivní 

spolupráce s vyučujícím. Na návodné otázky odpovídá nepřesně, dělá věcné chyby, 

neprokáže, že učivo zvládnul. Vyjadřuje se nepřesně, odbornou terminologii používá v malé 

míře. 

5 – nedostatečný: žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 

faktů, pojmů, definic a zákonitostí výrazné mezery. Při provádění požadovaných 



intelektuálních činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Nereaguje na návodné 

otázky nebo na ně reaguje nesprávnými odpověďmi, nedostatky a chyby nedovede opravit 

ani s pomocí zkoušejícího, odbornou terminologii téměř či vůbec nepoužívá. 

Stanovení výsledků hodnocení maturitní práce s obhajobou 

Maturitní zkouška „Maturitní práce s obhajobou“ se skládá ze dvou částí: z vypracování 

maturitní práce a její ústní obhajoby před maturitní komisí. Na přípravu obhajoby je 

stanoven čas 15 minut, na vlastní obhajobu také 15 minut. Výsledná známka je aritmetickým 

průměrem známky navržené vedoucím práce a oponentem, a pokud se tyto známky liší, tak 

jejich aritmetickým průměrem, a známky za ústní obhajobu maturitní práce před maturitní 

komisí. 
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