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Ústní profilové zkoušky z jednotlivých předmětů budou hodnoceny podle klasifikační
stupnice 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.
Hodnocení ústní zkoušky navrhuje komisi zkoušející nebo hodnotitel.
Hodnocení maturitní práce navrhuje komisi vedoucí maturitní práce.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výsledné hodnocení (schválené maturitní komisí) oznamuje žákovi předseda bez zbytečného
odkladu po ukončení zkoušek v daném dni.

Návrh známky
Stupeň 1 - výborný. Žák ovládá přesně a úplně požadované poznatky, fakta a pojmy. Tvořivě a
vhodně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti.
Stupeň 2 - chvalitebný. Žák ovládá v podstatě přesně a úplně požadované poznatky, fakta a
pojmy. Vhodně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti.
Stupeň 3 - dobrý. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a
pojmů nepodstatné mezery. Jeho myšlení je v celku správné, není však vždy tvořivé. Při
řešení úkolů aplikuje s chybami osvojené poznatky a dovednosti.
Stupeň 4 - dostatečný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků,
faktů a pojmů závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
úkolů se vyskytují závažné chyby. V logice jeho myšlení se vyskytují závažné chyby.
Stupeň 5 - nedostatečný. Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v
nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují
velmi závažné chyby. V myšlení se vyskytují časté logické nedostatky.

Požadavky k maturitě a hodnocení maturitní práce ze ZSV
Požadavky jsou dvojího typu, jednak úspěšné zvládnutí tří testů z látky posledních čtyř let (tedy
odborných předmětů ZSV), jednak z obhajoby maturitní práce.
Testy píší studenti během roku tři, 1) psychologie – sociologie, 2) politologie – právo, 3) ekonomie –
filosofie. Podmínkou pro úspěšné absolvování je zisk aspoň 60% bodů ze všech testů dohromady (v
případě nedosažení této hranice píše student náhradní testy pouze z každého testu, v němž nedosáhl
požadované šedesátiprocentní hranice). Zvládnutí testů je podmínkou pro připuštění k maturitní
zkoušce.
Maturitní zkoušku tvoří obhajoba maturitní práce. Při ní musí student zpracovat dohodnuté
společenskovědní téma v předepsaném rozsahu (15 – 20 normostran) a splnit parametry odborného
testu (faktografická správnost, podložené informace, stylistická odbornost, schopnost samostatného
uvažování a vyvozování relevantních závěrů, citace, formální úprava). Známka vychází ze dvou posudků
k odevzdané práci, kdy jeden obdrží student od vedoucího své práce, druhý od oponenta. Obě známky
mají stejnou váhu. Průměrná známka je východiskem pro obhajobu. Podle kvality obhajoby se známka
pozmění do finální podoby.

Hodnocení maturitní práce z IVT
Hodnocení

Kritérium a hodnocení

vedoucího
maturitní práce

Odborná úroveň práce a podíl vlastní práce žáka
Formální úroveň práce
Přístup žáka ke zpracování práce
Celkem bodů
Hodnocení obhajoby práce
Přednes referátu
Reakce na dotazy komise, odpovědi na zadané otázky
Úroveň prezentace
Celkem za obhajobu maturitní práce (max. 30 bodů)

oponenta
maturitní práce

(celkem max. 20 bodů)

(celkem max. 20 bodů)

(celkem max. 5 bodů)

(celkem max. 5 bodů)

(celkem max. 20 bodů)

(nehodnotí)

45

25

Hodnotí maturitní komise
(celkem max. 10 bodů)
(celkem max. 10 bodů)
(celkem max. 10 bodů)

Souhrnné hodnocení maturitní práce (max. 100 bodů)

Hodnocení zkoušky
Maturitní práce
Klasifikace

Maximum bodů
100

Dosažené
body

Prospěch
(prospěl/neprospěl)

Hodnocení maturitní práce:
100–80 bodů výborný
79–65 bodů chvalitebný
64–55 bodů dobrý
54–25 bodů dostatečný
24–0

bodů nedostatečný

Požadavky k maturitě a hodnocení maturitní práce z deskriptivní
geometrie
Požadavky jsou dvojího typu, jednak úspěšné zvládnutí dvou závěrečných testů z látky probírané ve
čtvrtém a pátém ročníku deskriptivní geometrie, jednak obhajoba maturitní práce.
Obsah prvního závěrečného testu:
1. Polohové a metrické úlohy geometrických útvarů;
2. Kružnice v obecné rovině;
3. Fokální vlastnosti kuželoseček.
Obsah druhého závěrečného testu:
1. Hranaté kolmé těleso s podstavou v obecné rovině;
2. Řez kosého hranolu nebo kosého jehlanu s podstavou v půdorysně nebo v nárysně obecnou
rovinou (pomocí afinity nebo kolineace);
3. Rotační kolmé těleso s podstavou v obecné rovině.
Podmínkou pro úspěšné absolvování každého ze závěrečných testů je zisk aspoň 60 % bodů. Test, z
něhož student získá menší počet bodů, může opakovat. Zvládnutí obou testů je podmínkou pro
připuštění k maturitní zkoušce.

Hodnocení maturitní práce z deskriptivní geometrie:

Kritérium hodnocení
Odborná úroveň práce a podíl vlastní práce žáka
Formální úroveň práce
Přístup žáka ke zpracování práce
Celkem bodů
Hodnocení obhajoby práce
Přednes referátu

Hodnocení vedoucího
maturitní práce
max. 20 bodů
max. 5 bodů
max. 20 bodů
max. 45

Hodnocení oponenta
maturitní práce
max. 20 bodů
max. 5 bodů
nehodnotí
max. 25

Hodnotí maturitní komise
max. 10 bodů

Reakce na dotazy komise, odpovědi na zadané otázky
Úroveň prezentace
Celkem za obhajobu maturitní práce (max. 30 bodů)
Souhrnné hodnocení maturitní práce (max. 100 bodů)

Klasifikace maturitní zkoušky z deskriptivní geometrie
80 – 100 bodů
výborný
65 – 79 bodů
chvalitebný
55 – 64 bodů
dobrý
25 – 54 bodů
dostatečný
0 – 24 bodů
nedostatečný

max. 10 bodů
max. 10 bodů

