
Způsob hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané  
v jarním termínu 2019 

 

Forma zkoušky: je v souladu s §16 vyhlášky 177/2009 Sb. v platném znění  

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z 20 až 30 témat 

schválených ředitelem školy. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní 

zkoušku. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

Příprava žáka k ústní zkoušce trvá 15 minut s výjimkou zkoušky z IVT, kde se doba přípravy 

prodlužuje na 30 minut. Příprava žáka probíhá ve zkušební místnosti pod dohledem zkušební komise. 

Žák smí používat povolené pomůcky (tabulky, kalkulátor, atlasy), přípravu zpracovává na obdržený 

list papíru. Vlastní ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

Způsob hodnocení: v souladu s §24 odst. 1 vyhlášky 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění 

Zkoušející spolu s přísedícím navrhují hodnocení žáka. Při návrhu hodnocení vycházejí ze zásad 

stanovených v platném klasifikačním řádu školy. V případě, že není dosaženo shody, hlasují 

o výsledném stupni hodnocení stálí členové zkušební komise (předseda, místopředseda, třídní 

učitel, zkoušející a přísedící). O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní 

komise, který nebyl této zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky. V případě 

rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise. 

 

Výsledky jednotlivých ústních zkoušek se hodnotí stupni prospěchu: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák si osvojuje požadované poznatky, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně a trvale a chápe vztahy 

mezi mini. Pohotově vyhledává, porovnává, třídí a interpretuje informace. Samostatně a tvořivě 

aplikuje všeobecné znalosti a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při uvádění 

věcí do souvislostí, obhajobě názorů a vyvozování závěrů. Je velmi aktivní, plně využívá svých 

vzdělávacích a osobnostních předpokladů. Myslí logicky správně s uplatněním kombinatoriky 

a abstraktního myšlení, zřetelně se u něho projevuje píle a zájem. Jeho ústní a písemný projev 

je odborně i jazykově správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Rozsah 

a výsledky získaných znalostí a dovedností jsou kvalitní pouze s menšími nedostatky. Je schopen 

samostatně studovat a řešit problémy. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák si osvojuje požadované poznatky, pojmy, zákonitosti a vztahy v podstatě uceleně, přesně a trvale. 

Pohotově vyhledává, porovnává, třídí a interpretuje informace. Je převážně samostatný nebo podle 

menších podnětů učitele aplikuje všeobecné znalosti a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při uvádění věcí do souvislostí, obhajobě názorů a vyvozování závěrů. Myslí 

logicky správně s uplatněním kombinatoriky a abstraktního myšlení. Projevuje se u něj aktivita 

a zájem. Ústní  a písemný projev mívá v oblasti odborné i jazykové menší nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Rozsah a kvalita výsledků získaných znalostí a dovedností je zpravidla 

bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat a řešit problémy. 

 

  



Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a trvalosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí 

a vztahů nepodstatné mezery. Požadované vyhledávání, porovnávání, třídění a interpretace informací 

nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

Osvojené všeobecné znalosti a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

uvádění věcí do souvislostí a vyvozování závěrů s chybami. Nevyužívá dostatečně svých 

vzdělávacích a osobnostních předpokladů, je málo aktivní. Podle návodu učitele je schopen 

samostatně studovat a řešit problémy. Jeho myšlení je vcelku správné, žák má potíže s uplatňováním 

kombinatoriky a abstraktního myšlení. Ústní a písemný projev není odborně i jazykově vždy správný, 

přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě 

a rozsahu výsledků získaných znalostí a dovedností.  

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a trvalosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí 

a vztahů závažné mezery. Při provádění požadovaného vyhledávání, porovnávání, třídění 

a interpretace informací je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených 

všeobecných znalostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné 

chyby. Při aplikování poznatků v nových situacích je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 

závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé, aktivita je minimální. Jeho ústní a písemný projev 

má po stránce odborné i jazykové většinou vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Výsledky získaných znalostí a dovedností při uvádění věcí do souvislostí a vyvozování závěrů nejsou 

kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu a řešení problémů má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a trvale, má v nich 

závažné a značné mezery. Jeho dovednost vyhledávat, porovnávat, třídit a interpretovat informace 

má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených všeobecných znalostí a dovedností 

při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Nedovede využívat 

a uplatnit své poznatky v nových situacích, uvádět věci do souvislostí a vyvozovat závěry 

ani s podněty učitele. Neprojevuje aktivitu a zájem, schází mu samostatnost v myšlení, vyskytují se 

u něho časté logické nedostatky. V odborné a jazykové oblasti ústního a písemného projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita a rozsah získaných znalostí 

a dovedností a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit 

ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat ani řešit problémy. 

 

 

V Českém Těšíně dne …………………………….     RNDr. Tomáš Hudec 

              ředitel školy 

Předseda zkušební m. komise: ………………………………………. 

Místopředseda zkušební m. komise: ………………………………….. 

Třídní učitel: ……………………………………………………….. 

Ostatní členové zkušební m. komise:………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 


