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Kritéria hodnocení 

 
Praktická zkouška z odborných předmětů je profilová zkouška konaná formou maturitní práce a její 

obhajoby před zkušební maturitní komisí. Obhajoba probíhá v učebně s datovou projekcí a trvá 

nejvýše 15 minut po předchozí patnáctiminutové přípravě. Během obhajoby maturitní práce žák 

prezentuje svoji práci, odpovídá na navržené otázky vedoucím práce a oponentem, odpovídá na 

dotazy komise. K prezentaci může využít všechny dostupné prostředky didaktické a výpočetní 

techniky. Přednostně je třeba používat software (SW), kterým je škola vybavena.  

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

konané formou maturitní práce a její obhajoby před maturitní komisí při obhajobě podmínky, které 

odpovídají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, při hodnocení práce k doporučení 

přihlíží i vedoucí práce a oponent. 

 

Hodnocení maturitní práce: 

Maturitní práce je hodnocena podle 11 kritérií:  

formulace cílů práce; metodika zpracování; práce s daty a informacemi; celkový postup řešení; 

teoretická příprava žáka; úroveň jazykového zpracování; přesnost formulací a práce s odborným 

jazykem; formální zpracování - celkový dojem, grafická úprava; splnění cílů práce; formulace 

závěrů práce; odborný přínos práce a její praktické využití.  

Dílčí kritéria vedoucí maturitní práce a oponent hodnotí dle klasifikační stupnice 1-5. Výsledné 

hodnocení je provedeno jako souhrn hodnocení jednotlivých kritérií. 

Hodnocení obhajoby maturitní práce: 

Při obhajobě před maturitní komisí je hodnocena prezentace vytvořená žákem, ústní projev, 

vystupování, využití času, reakce na navržené otázky oponenta a vedoucího práce a pohotovost žáka 

při odpovědích na dotazy maturitní komise. 

 

Výsledné hodnocení maturitní práce s přihlédnutím k obhajobě navrhuje maturitní komisi vedoucí 

práce, který své hodnocení před podáním návrhu konzultuje s oponentem maturitní práce. Obhajoba 

může výsledné hodnocení maturitní práce změnit o jeden klasifikační stupeň výš nebo níž než je 

navržené hodnocení maturitní práce. Výjimečně je možné, aby se výsledné hodnocení lišilo o 2 

klasifikační stupně, v krajním případě i o 3 klasifikační stupně, a to pouze v případě, že žákovy 

znalosti prokazatelně neodpovídají úrovni odevzdané práce. Komise o výsledku rozhoduje 

hlasováním. Pokud se výsledné hodnocení po obhajobě liší o 3 stupně od hodnocení maturitní práce, 

musí při hlasování maturitní komise dojít k úplné shodě. 

Zjistí-li člen komise pro obhajobu maturitní práce, že odevzdaná práce je zcela nebo z větší části 

opsána z veřejně dostupných zdrojů bez udání zdroje (plagiát), bude žák hodnocen „neprospěl“. 
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