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Hodnocení maturitní zkoušky 

 

Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 S. v platném znění) a 

příslušným prováděcím právním předpisem (vyhl. č. 177/2009 Sb., v platném znění. Maturitní 

zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

 

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky probíhá dle § 22 a 23 vyhlášky č. 

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

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a 25 vyhlášky č. 

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

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Při celkovém hodnocení maturitní zkoušky se postupuje dle § 26 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,  

 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 

Obory:                     79-41-K/81                                  79-41-K/41 

 

Nabídka zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky pro aktuální školní rok je 

dostupná na webu školy (www.gymvla.cz-škola-maturita). 

 

Výkony žáka v jednotlivých zkouškách profilové části maturitní zkoušky se hodnotí těmito 

stupni prospěchu: 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný. 

 

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu "nekonal". 

 

Kritéria stupňů prospěchu 

Při klasifikaci výkonů žáků v profilové části maturitní zkoušky se v souladu s požadavky 

školního vzdělávacího programu hodnotí: 

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

vztahů, schopnost je vyjádřit a aplikovat 

b) úroveň provádění myšlenkových operací, výkon požadovaných intelektuálních činností 

c) kvalita, výstižnost, odborná a jazyková správnost i spisovnost ústního projevu. 

 

 
 

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 

         se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim 



Podrobnosti kritérií stupňů prospěchu 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 

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

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

uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně e u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho projev je 

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

menšími nedostatky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

 

Žák ovládá učebními osnovami stanovené poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle 

menších podnětů učitele uplatňuje svoje poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Jeho projev 

má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

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

nepodstatné mezery. Požadované intelektuální činnosti nevykonává přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby 

dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s 

chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, není tvořivé. Jeho projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně 

estetický. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 

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

intelektuálních 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 není samostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je málo tvořivé. 

Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti 

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

opravit. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

 

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

dovednost vykonávat požadované intelektuální činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování 

osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických i 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 logické nedostatky. V jeho projevu se vyskytují velmi 

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. 


