Kritéria pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky
v souladu se zněním § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 24 vyhlášky č 177/2009, o bližších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
Ředitel navrhuje následující kritéria hodnocení ústní zkoušky před zkušební komisí v profilové části
maturitní zkoušky z následujících předmětů:
I. Základy společenských věd, dějepis, biologie, chemie, fyzika, zeměpis, ruský jazyk, francouzský
jazyk, pedagogika a psychologie
Průběh zkoušky:
Vlastní zkouška probíhá maximálně 15 minut. Stejný část náleží na přípravu.
Způsob hodnocení:
Zkoušku vede zkoušející, případně přísedící. Otázky může klást kterýkoliv člen maturitní komise bez
omezení.
Stanovení výsledků hodnocení:
Klasifikace je stanovena ve stupnici 1–5 následujícím způsobem:
a) stupeň 1 – výborný: Žák zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb veškerou zkoušenou
látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky.
b) stupeň 2 – chvalitebný: Žák zvládá s drobnou pomocí systematicky, přehledně a bez chyb veškerou
zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky.
c) stupeň 3 – dobrý: Žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá s pomocí i
veškeré doplňující otázky.
d) stupeň 4 – dostatečný: Žák prokáže schopnost zvládnout s pomocí základní dovednosti, vědomosti
ve zvolené maturitní otázce.
e) stupeň 5 – nedostatečný: Žák neprokáže schopnost zvládnout ani s pomocí základní dovednosti a
vědomosti, ve zvolené maturitní otázce se neorientuje a ani s pomocí nezvládá doplňující otázky,
případně dělá zásadní chyby.
Výsledné hodnocení provedou zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku. V případě,
že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy. Výslednou známku
schvaluje maturitní komise hlasováním.
II. Anglický jazyk
Průběh zkoušky:
Forma zkoušky je kombinací písemné zkoušky a ústní zkoušky před komisí.
Písemná zkouška: žák má možnost výběru z nabídky témat. Délka konání písemné zkoušky je stanovena
na 135 minut (15 minut výběr tématu, 120 minut vlastní práce). U žáků s PUP se tato délka zvyšuje o
stejné procento, jako je stanoveno u společné části.
Ústní zkouška před komisí trvá 15 minut, stejně jako příprava na ni. Žák si vylosuje jedno z témat
nabídky tematických okruhů.

Žák k přípravě dostane pracovní list s textem. Během ústní zkoušky hovoří o zvoleném tématu, pracuje
s textem, postihne hlavní myšlenku, shrne zmíněný text, vyhledá informaci, parafrázuje, polemizuje,
vyjádří svůj názor, popř. jej obhajuje.
Požadovaná jazyková úroveň – B2 (viz Evropský referenční rámec).
Způsob hodnocení:
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části dané zkoušky.
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborným, chvalitebným,
dobrým nebo dostatečným. Hodnocení je součtem bodů, které žák získá za písemnou práci (max. 24
bodů) a ústní zkoušku (max. 24 bodů). Poměr těchto dílčích zkoušek je tedy 1:1. V případě, že žák
některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
Stanovení výsledků hodnocení:
Hodnocení dílčích zkoušek se řídí následující stupnicí:
24 bodů – 22 bodů
21 bodů – 19 bodů
18 bodů – 15 bodů
14 bodů – 12 bodů
11 bodů -

Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný

Celkové hodnocení se řídí následující stupnicí:
48 bodů – 43 bodů
42 bodů – 37 bodů
36 bodů – 30 bodů
29 bodů – 24 bodů
23 bodů -

Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný

III. Německý jazyk
Průběh zkoušky:
Profilová zkouška z německého jazyka má formu ústní zkoušky před komisí.
Zkouška trvá 15 minut, stejně jako příprava na ni. Žák si vylosuje jedno téma z nabídky tematických
okruhů.
Žák k přípravě dostane pracovní list s textem a úkoly. Během ústní zkoušky pracuje student s textem a
řeší zadané úkoly, které se týkají obsahu textu i gramatických struktur (postihne hlavní myšlenku, shrne
zmíněný text, vyhledá informaci, parafrázuje, polemizuje, vyjádří svůj názor, popř. jej obhajuje). Poté
hovoří o zvoleném tématu s přihlédnutím ke znalostem reálií německy mluvících zemí.
Požadovaná jazyková úroveň – minimálně B1 podle SERR
Způsob hodnocení:
Během ústní zkoušky se hodnotí obsahová stránka (9 bodů), lexikální kompetence (9 bodů), gramatická
kompetence (9 bodů) a fonologická kompetence (3 body), žák může být hodnocen maximálně 30 body.

Stanovení výsledků hodnocení:
Hodnocení zkoušky se řídí následující stupnicí:
30 bodů – 27 bodů
26 bodů – 22 bodů
21 bodů – 18 bodů
17 bodů – 13 bodů
12 bodů - 0 bodů

Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný

IV. Český jazyk a literatura
Průběh zkoušky:
Maturitní zkouška se skládá z maturitní práce a z její ústní obhajoby před maturitní komisí. Na přípravu
obhajoby je stanoven čas 5 minut, na vykonání obhajoby 25 minut.
Způsob hodnocení:
Vedoucí práce hodnotí šest předem stanovených kritérií jednotlivými známkami (používá se klasifikační
stupnice podle Školního řádu GBV), vytvoří aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa a
dle stupnice stanoví celkovou známku.
Oponent práce hodnotí prvních pět kritérií jednotlivými známkami (používá se klasifikační stupnice
podle Školního řádu GBV), vytvoří aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa a dle
stupnice stanoví celkovou známku.
Obhajobu ohodnotí vedoucí práce a oponent každý jednou známkou ve stupnici 1–5.
Stanovení výsledků hodnocení:
Výsledná známka je stanovena aritmetickým průměrem čtyř dosažených známek zaokrouhlený na dvě
desetinná místa dle následující stupnice:
1,00 – 1,50
1,51 – 2,00
2,01 – 3,00
3,01 – 4,50
4,51 – 5,00

Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný

V. Matematika
Průběh zkoušky a způsob hodnocení:
Profilová maturitní zkouška má formu písemné práce, časová dotace na její vypracování je 180 minut.
U žáků s PUP se tato délka zvyšuje o stejné procento, jako je stanoveno u společné části.
Práce se skládá ze dvou částí:
1) dva povinné příklady
2) dva volitelné příklady – studenti si volí v každém příkladu jednu ze dvou variant (3A-3B, 4A-4B).
Stanovení výsledků hodnocení:
Maximální množství dosažených bodů je 35.

Hodnocení:
35 bodů – 30 bodů
29 bodů – 24 bodů
23 bodů – 16 bodů
15 bodů – 7 bodů
7 bodů - 0 bodů

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

VI. Deskriptivní geometrie
Průběh zkoušky a způsob hodnocení:
Profilová maturitní zkouška má formu písemné práce, časová dotace na její vypracování je 180 minut.
U žáků s PUP se tato délka zvyšuje o stejné procento, jako je stanoveno u společné části.
Práce se skládá ze dvou částí:
1) dva povinné příklady
2) dva volitelné příklady – studenti si volí v každém příkladu jednu ze dvou variant (3A-3B, 4A-4B),
přičemž může vyřešit obě varianty. V takovém případě je mu započítána lépe hodnocená.
Stanovení výsledků hodnocení:
Každý příklad je hodnocen 25 body, celkový maximální počet bodů je 100.
Hodnocení:
100 bodů – 85 bodů
84 bodů – 70 bodů
69 bodů – 55 bodů
54 bodů – 40 bodů
39 bodů – 0 bodů

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

VII. Informatika
Průběh zkoušky:
Maturitní zkouška se skládá z maturitní práce, její obhajoby před maturitní komisí a ústní zkoušky před
maturitní komisí. Na přípravu obhajoby a ústní zkoušky je stanoven čas 20 minut, na obhajobu a ústní
zkoušku 25 minut (10 minut obhajoba, 15 minut ústní zkouška).
Způsob hodnocení a stanovení výsledků hodnocení maturitní práce:
a) vedoucí práce ve svém posudku zhodnotí způsob zpracování, obsah a rozsah práce a navrhne její
celkové hodnocení (1 až 5),
b) oponent ve svém posudku zhodnotí způsob zpracování, obsah a rozsah práce a navrhne její celkové
hodnocení (1 až 5),
c) maturitní komise zhodnotí jazykovou korektnost přednesené obhajoby, pohotovost a kulturu
jazykového projevu a věcné vypořádání se s obsahem posudků.
Výsledná známka se pak stanoví aritmetickým průměrem těchto dílčích známek.

Způsob hodnocení a stanovení výsledků hodnocení maturitní zkoušky:
Výsledná známka maturitní zkoušky je spočtena aritmetickým průměrem známky ústní maturitní
zkoušky a známky maturitní práce, přičemž ani jedna známka nesmí být nedostatečná.

VIII. Dějiny umění
Průběh zkoušky:
Maturitní zkouška se skládá z vypracování maturitní práce, její ústní obhajoby a vlastní ústní zkoušky.
Na přípravu obhajoby a ústní zkoušky je stanoven čas 15 minut. Na vykonání obhajoby a ústní zkoušky
15 minut, a to tak, aby čas na obě dílčí zkoušky byl rovnoměrně rozdělen.
Způsob hodnocení maturitní zkoušky:
profilová práce:
způsob zpracování:
obsah práce:
ústní část zkoušky:
obhajoba práce:

10 % (vedoucí práce)
30 % (15 % vedoucí práce, 15 % oponent)
30 % (15 % vedoucí práce, 15 % oponent)
(3 otázky vedoucí, 3 otázky oponent)
Dějiny umění, otázka: 30 % (odpovědi podle pracovního listu)

Stanovení výsledků hodnocení:
Stupně hodnocení
100-90 %
89-75 %
74-60 %
59-45 %
44- %

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

