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Č. j. SPŠE/1665/2020 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

Obory vzdělávání: 

26-41-M/01 Elektrotechnika, 18-20-M/01 Informační technologie, 26-45-M/01 Telekomunikace,  

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 

Profilová část maturitní zkoušky se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, 

formou maturitní práce a její obhajoby a formou praktické zkoušky. 

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky navrhuje ředitel v souladu se zněním § 79 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 a § 25 vyhlášky č 177/2009, o bližších podmínkách 

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

a schvaluje zkušební maturitní komise. 

Hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky 

1. Při klasifikaci žáků v profilové části maturitní zkoušky se v souladu se školním vzdělávacím 

programem hodnotí: 

- přesnost a ucelenost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí a vztahů a hlavně 

schopnost je aplikovat; 

- úroveň provádění myšlenkových operací; 

- výstižnost, odborná a jazyková správnost a spisovnost ústního projevu. 

2. Základní kritéria pro hodnocení žáka jsou vyjádřena stupněm prospěchu: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně, věcně a terminologicky správně pojedná o všech uvedených oblastech daného 

tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák samostatně, věcně a terminologicky převážně správně pojedná o všech uvedených oblastech 

daného tématu, reaguje správně na doplňující dotazy členů zkušební komise, dopouští se 

drobných chyb a nepřesností. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák pojedná o všech uvedených oblastech daného tématu s pomocí doplňujících otázek 

zkoušejícího, na doplňující dotazy členů zkušební komise reaguje ne vždy správně, ve svém 

výkladu nebo v odpovědích na dotazy se dopouští chyb a nepřesností – chybuje často nebo jsou 

chyby zásadního významu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pojedná pouze o některých uvedených oblastech daného tématu, a to s pomocí doplňujících 

otázek zkoušejícího, nereaguje na doplňující dotazy členů zkušební komise, dopouští se 

zásadních chyb a nepřesností. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák se vůbec neorientuje v dané problematice a nereaguje na doplňující otázky 

3. Hodnocení ústní zkoušky z předmětu oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise ve dni, 

ve kterém žák tuto zkoušku konal. 

Hodnocení praktické zkoušky 

Viz dokument Praktická zkouška 

Hodnocení maturitní práce 

Viz dokument Maturitní práce a její obhajoba - kritéria hodnocení 
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