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KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 
PROFILOVÉ ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY  

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 
 

 Při klasifikaci výsledků se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 
 
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů; 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických úkolů,  

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost;  

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim;  

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního projevu;  

 kvalita výsledků činností;  

 osvojení účinných metod samostatného studia.  

 
A) Stupeň 1 – výborný  

 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 
a v souvislostech ostatních předmětů oboru. Samostatně, souvisle a logicky přednáší 
osvojené poznatky a dovednosti, které při výkladu aplikuje a demonstruje na řešení 
teoretických úkolů a hodnocení jevů či zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se 
u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho souvislý ústní projev je správný, 
přesný a výstižný. Na většinu (více jak cca 80 %) doplňujících dotazů maturitní 
komise odpovídá přesně a správně.  
 

B) Stupeň 2 – chvalitebný  
 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, přesně a úplně. Samostatně, souvisle a logicky s menší pomocí hodnotitelů 
přednáší osvojené poznatky a dovednosti, které při výkladu částečně aplikuje 
a demonstruje na řešení teoretických úkolů a hodnocení jevů či zákonitostí. Myslí 
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Jeho téměř souvislý ústní 
projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Na cca 60 % až 
80% doplňujících dotazů maturitní komise odpovídá správně.  
 
 

C) Stupeň 3 – dobrý  
 
Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 
nepodstatné mezery. Jeho projev u maturitní komise obsahuje podstatnější nepřesnosti, 
ale chyby dovede za pomoci hodnotitele korigovat. V aplikaci osvojených poznatků 
a dovedností a při řešení teoretických úkolů se dopouští chyb. Tuto aplikaci 
přednesených poznatků, fakt a zákonitostí provádí až na podnět hodnotitele. Jeho 
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myšlení je celkem správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. 
V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Tento projev 
již není po většinu času zkoušky souvislý a musí být po většinu času zkoušky 
moderován hodnotitelem. Na cca 40 % až 60 % doplňujících dotazů maturitní komise 
odpovídá správně.  
 

D) Stupeň 4 – dostatečný  
 
Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 
závažné mezery. Jeho projev u maturitní komise je nesouvislý, málo pohotový a má 
větší nedostatky. V aplikaci osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických 
úkolů se vyskytují závažné chyby. Tuto aplikaci přednesených poznatků, fakt 
a zákonitostí provádí až na podnět hodnotitele. V logice myšlení se vyskytují závažné 
chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Tento projev není souvislý a musí být moderován 
hodnotitelem. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí hodnotitele opravit. 
Na cca 20 % až 40 % doplňujících dotazů maturitní komise odpovídá správně.  
 

E) Stupeň 5 – nedostatečný  
 
Žák si požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti neosvojil uceleně, 
přesně a úplně a má v nich závažné a značné mezery. Jeho projev u maturitní komise 
je nesouvislý a nepředvádí osvojení si požadované intelektuální úrovně znalostí 
v daném oboru. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení 
teoretických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí nedovede své vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty hodnotitele. 
V logice myšlení se vyskytují velmi závažné chyby, myšlení není tvořivé ani 
v elementárních úkolech. Jeho ústní projev má nepřijatelné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Tento projev není souvislý a je odborně nesrozumitelný. Na 
převážnou většinu (více než cca 20 %) nereaguje nebo neodpovídá správně. 

 
 
 
 


