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Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 

Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění)  

a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).  

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku 

za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Hodnocení zkoušek společné části 

maturitní zkoušky probíhá dle § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a 25 výše zmíněné 

vyhlášky. Při celkovém hodnocení maturitní zkoušky se postupuje dle § 26 vyhlášky (viz výše). 

 

1. Ústní zkouška    

Hodnocení žáka z ústní zkoušky navrhne zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek 

zkoušející daného předmětu po dohodě s přísedícím. 

Při klasifikaci výkonů žáků u ústní zkoušky profilové části s převahou teoretického zaměření se 

v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí:  

➢ ucelenost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí,  

vztahů a schopnost vyjádřit je a aplikovat,  

➢ kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatnění při vlastní práci,  

➢ schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 

činnostech,  

➢ kvalita myšlení, především logika a samostatnost,  

➢ kvalita, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního i písemného projevu,  

➢ osvojení účinných metod samotného studia.  
 

Výkony žáka v jednotlivých profilových zkouškách maturitní zkoušky stanovených školním 

vzdělávacím programem se hodnotí těmito stupni prospěchu:  

1 – výborný  

2 – chvalitebný  

3 – dobrý  

4 – dostatečný  

5 – nedostatečný  
 

Výsledné hodnocení ústní zkoušky založené na shodě zkoušejícího a přísedícího a schválené 

zkušební maturitní komisí oznámí předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém 

žák ústní zkoušku konal. 

Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl  

z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 - nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů 
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znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní 

komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období. 

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří 

pracovních dnů od konání zkoušky. 

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu 

místo stupně prospěchu slovo „nekonal“.  

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek.  

V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák 

koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl. 

 

2. Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí    

Kritéria hodnocení maturitní práce  

Vedoucí maturitní práce a oponent provedou hodnocení maturitní práce, při kterém posoudí 

zejména:  

➢ splnění cíle práce 

➢ práci s literaturou a elektronickými zdroji včetně citací a odkazů 

➢ logickou stavbu práce 

➢ hloubku provedení analýzy ve vztahu k tématu 

➢ formální zpracování práce, její jazyk a stylistickou úroveň 

Následně vedoucí maturitní práce a oponent vypracují písemný posudek včetně hodnocení podle 

klasifikační stupnice 1–5 (Příloha 1, 2). 

Prokáže-li se, že žák 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“.  

Ústní obhajoba maturitní práce  

Vedoucí i oponent maturitní práce připraví každý minimálně jednu otázku, související s cílem, 

obsahem nebo zpracováním práce. Tyto budou žákovi položeny v rámci ústní obhajoby. Žák je  

s otázkami předem seznámen.  

Následuje hodnocení ústní obhajoby maturitní práce maturitní komisí.  

Výsledné hodnocení maturitní práce s obhajobou navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí 

maturitní práce. 

Hodnocení se provádí podle klasifikační stupnice 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 - dobrý,  

4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 

Výsledná známka vychází z aritmetického průměru všech tří známek (hodnocení obhajoby 

maturitní práce, hodnocení vedoucího práce a hodnocení oponenta).   

 

Výsledné hodnocení maturitní práce s obhajobou oznámí žákovi předseda zkušební maturitní 

komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal. 

 

 V Hradci Králové 1. září 2020 


