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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

v jarním a podzimním zkušebním období 2022 – intaktní žáci a žáci s PUP pro 

konání zkoušky 

 

 

Obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium 

Forma studia: denní 

 
Kritéria pro hodnocení ústní maturitní zkoušky před maturitní komisí v 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 a § 24 vyhlášky                                    

č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou. 

 

Profilová zkouška z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis, Základy 

společenských věd, Biologie konaná formou ústní zkoušky bude hodnocena takto:  

 

Kritéria stupňů prospěchu 
Při klasifikaci výkonů žáků u profilových zkoušek s teoretickým zaměřením se v souladu  

s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí: 

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

vztahů a schopnost vyjádřit je a aplikovat, 

b) kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatnění při vlastní práci, 

c) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, 

d) kvalita myšlení, především logika a samostatnost, 

e) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

f) kvalita, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

g) osvojení účinných metod samotného studia. 

 

 

Podrobnosti kritérií stupňů prospěchu 
Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Samostatně aplikuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky, 

správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je 

správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou 

kvalitní, je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný. 

Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 
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Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 

úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. 

Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev má menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 

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

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně 

rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě 

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. 

V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický. Je schopen 

samostatně studovat podle návodu učitele. 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé, jeho ústní a 

písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností i jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

 

 

 

 

 

 V Praze  22. března 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. František Kosina 

ředitel školy 

 

 

 
 
 

  

                                    


