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Kritéria hodnocení 

 
Ústní zkouška profilové části trvá nejdéle 15 minut. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut. Pro ústní 

zkoušku si žák losuje před maturitní komisí číslo tématu. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné 

téma. Během přípravy si vypracuje podklady k ústní zkoušce. Během ústní zkoušky se hodnotí 

odborné znalosti, orientace v oboru, ústní projev, vystupování, reakce na otázky kladené členy 

komise, pohotovost žáka, využití času během 15–ti minutové přípravy. 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky má u ústní zkoušky 

z odborných předmětů podmínky, které odpovídají doporučení z pedagogicko-psychologické 

poradny. 
 

Žák je hodnocen klasifikačními stupni:  

 

1 – výborný  - Žák ovládá požadované poznatky uceleně a přesně, odpovědi na dané téma odpovídají 

zadání, jsou účelné, jasné, v odpovídající míře podrobné, žák poznatky samostatně, pohotově a 

přesně sděluje, ústní projev je plynulý, samostatný, přesný a výstižný. 

2 – chvalitebný - Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně a přesně, odpovědi na dané 

téma odpovídají zadání, jsou účelné, jasné, žák pohotově sděluje požadované informace s menšími 

podněty zkoušejícího případně přísedícího, ústní projev má menší nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. 

3 – dobrý - Žák má v ucelenosti a přesnosti osvojených poznatků menší mezery, odpovědi na dané 

téma nejsou dostatečně podrobné. Požadované znalosti žák nepředává vždy přesně, podstatnější 

chyby a nepřesnosti dokáže za pomoci zkoušejícího případně přísedícího korigovat, ústní projev 

není vždy správný, přesný a výstižný. 

 

4 – dostatečný - Žák má v ucelenosti a přesnosti osvojených poznatků závažné mezery, odpovědi 

na dané téma ve větší míře neodpovídají zadání, nejsou dostatečně podrobné, jasné. Požadované 

znalosti nejsou úplné, chyby a nepřesnosti dokáže žák za pomoci zkoušejícího korigovat s jen 

značnými obtížemi. V ústním projevu jsou závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, 

avšak dokáže je s pomocí zkoušejícího a přísedícího opravit. 

 

5 – nedostatečný - Žák si osvojil velmi málo poznatků, v požadovaných znalostech má rozsáhlé 

mezery, odpovědi na dané téma neodpovídají zadání, ve sdělených informacích jsou velmi závažné 

chyby. V ústním projevu jsou závažné nedostatky ve správnosti a přesnosti, které žák ani za neustálé 

pomoci zkoušejícího a přísedícího nedokáže opravit. 

Výsledné hodnocení ústní zkoušky založené na shodě zkoušejícího a přísedícího a schválené 

zkušební maturitní komisí vyhlásí předseda maturitní komise v den konání ústní zkoušky.  

Navrhuje: Ing. František Novotný, ředitel školy



 
 

 
 

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

Plzeňská 298/217a, Praha 5 

                                                           12. 2. 2021 


