
 

 
 

Kritéria hodnocení ústních zkoušek 
 profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů 

 
Podle § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 177 /2009 Sb. v platném znění 

Stanovuji kritéria hodnocení pro maturitní zkoušku: 

 
Kritéria hodnocení výkonu žáka klasifikací 
Stupeň: 1 výborný 

Kritéria: 
Žák, který bezpečně ovládá učivo, projevuje se pohotově a má logické  myšlení, vyjadřuje se přesně, 
plynule a s jistotou bez zásahu zkoušejícího. Jeho vnější projev je bez závad.  
• Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnost; 
• samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů; 
• v jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost; 
• přesně a výstižně se dokáže ústně vyjadřovat, grafický projev je přesný a estetický, pokud je 
součástí otázky; 
• dokáže pracovat s informacemi. 
 
Stupeň: 2 chvalitebný 

Kritéria: 

Žák, který ovládá učivo, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, dovede 
bez potíží a správně odpovědět na danou podotázku, vyjadřuje se věcně správně, ale s menší 
přesností a pohotovostí s občasným zásahem zkoušejícího.  
• Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich 
vzájemné vztahy; 
• samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při 
řešení úkolů; 
• v jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost; 
• ústní mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafický projev je estetický, bez 
větších nepřesností, pokud je součástí otázky; 
• při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. 
 
Stupeň: 3 dobrý 

Kritéria: 

Žák ovládá v podstatě učivo tak, že na ně může bez obtíží odpovědět na základě vhodně položených 
podotázek, v myšlení je méně samostatný ale s pomocí zkoušejícího dokáže vysvětlit konkrétní 
problém, při vyjadřování k  řešení problému se dopouští nepodstatných chyb, které však s návodem 
zkoušejícího dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  
• V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák rezervy; vyžaduje 
pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti; 
• při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb; 
• jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby; 
• v ústním má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, grafický projev je méně estetický a 
má menší nedostatky, pokud je součástí otázky; 
 
• při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich 
zpracování a uplatnění. 



 
 
Stupeň: 4 dostatečný 

Kritéria: 

Žák, který má ve znalostech učiva zásadní mezery, takže na tyto znalosti a vědomosti nemůže 
navazovat, není samostatný, dopouští se zásadních chyb, které napravuje jen se značnou pomocí 
zkoušejícího, vyjadřuje se velice nejistě a nesprávně.  
• V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery; 
• osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami; 
• je nesamostatný, není tvořivý; 
• jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti, grafický projev je málo estetický, 
pokud je součástí otázky; 
 
 
Stupeň: 5 nedostatečný 

Kritéria: 

Žák, který má ve znalostech učiva takové mezery, že nemůže navázat na jakékoliv řešení problému, 
na otázky zkoušejícího nedokáže správně odpovědět, není schopen odpovědět ani s velkou pomocí 
zkoušejícího. 
• Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery; 
• nedovede uplatňovat osvojené znalosti ani s pomocí učitele; 
• není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho logické nedostatky; 
• v ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, kvalita 
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede 
opravit ani s pomocí učitele; 
• nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. 
 

Hodnocení se dále řídí §25 a celkové hodnocení podle §26 vyhlášky 

Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek je řešen § 30 a §31 

 

Datum a místo vydání  16.10.2020 Karlovy Vary                                        Ředitel školy Ing. Jiří Juránek 

Dokument je platný od 29.10.2020 do vydání nového 

 

 

  

 
 
 
 


