
Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 
- profilová část 

 

Školní rok 2020/2021 
 

Obor: Reprodukční grafik pro média • Tiskař na polygrafických strojích 
 
Předmět: Anglický jazyk – úroveň B1 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ: 
Výborný 
– sdělení odpovídá zadání, je plynulé a dostatečně podrobné 
– slovní zásoba obecná i odborná je široká 
– rozsah mluvnických prostředků je široký 
– chyby se téměř nevyskytují, pokud se vyskytnou, neopakují se 
– dokáže bez problémů reagovat na otázky 
– výslovnost je správná 
– pomoc zkoušejícího není nutná 
– je zcela vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP 
 
Chvalitebný 
– sdělení odpovídá zadání, je většinou plynulé a dostatečně podrobné. 
– slovní zásoba obecná i odborná je většinou široká. 
– rozsah mluvnických prostředků je většinou široký. 
– chyby se většinou nevyskytují, pokud se vyskytnou, nebrání porozumění. 
– dokáže reagovat na otázky. 
– výslovnost je většinou správná. 
– pomoc zkoušejícího není nutná. 
– je velmi dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP 
 
Dobrý 
– sdělení většinou odpovídá zadání, ale není v odpovídající míře podrobné 
– projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět 
– slovní zásoba obecná ani odborná není široká 
– rozsah mluvnických prostředků není široký 
– chyby v mluvnici se vyskytují, ale nebrání porozumění 
– dokáže ve větší míře reagovat na otázky 
– chyby ve výslovnosti nebrání porozumění 
– pomoc zkoušejícího je ojediněle nutná 
– je dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP 
 
Dostatečný 
– sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není dostatečně plynulé a podrobné 
– slovní zásoba obecná i odborná je omezená 
– rozsah mluvnických prostředků je omezený, chyby občas brání porozumění 
– má problém reagovat na otázky, občas nerozumí 
– chyby ve výslovnosti občas brání porozumění 
– pomoc zkoušejícího je nutná 
– je uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP 
 
Nedostatečný 
– pro nedostatek jazyka nelze hodnotit 



Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - profilová zkouška 
 
 
Předmět: Český jazyk 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ: 
Výborný  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe 
vztahy mezi nimi, myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost, jeho 
projev je kultivovaný, přesný, výstižný, argumentace je výborná. Výpověď je v souladu s jazykovými 
normami a se zásadami jazykové kultury, nedostatky se téměř nevyskytují. 
 
Chvalitebný  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 
úplně, myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, projev vykazuje menší nedostatky 
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, případné chyby dokáže s pomocí učitele napravit, argumentace je 
velmi dobrá. Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, nedostatky 
se objevují ojediněle. 
 
Dobrý 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 
zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat, 
uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele, jeho myšlení je vcelku správné, ale 
málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby, v projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti, argumentace je dobrá. Výpověď je občas v rozporu s jazykovými normami a se zásadami 
jazykové kultury. 
 
Dostatečný  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné mezery, při 
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný, v logice myšlení se vyskytují závažné 
chyby, myšlení není tvořivé, žákův projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, 
závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře, 
argumentace je dostatečná. Výpověď je ve větší míře v rozporu s jazykovými normami a se zásadami 
jazykové kultury. 
 
Nedostatečný  
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery, své 
vědomosti nedokáže uplatnit ani s podněty učitele, neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u 
něho časté logické nedostatky, jeho projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti, 
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele, argumentace je nedostatečná. Výpověď je ve vysoké míře 
v rozporu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - profilová zkouška 
 
Předmět: Všeobecná polygrafie • Technologie  
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ: 
Výborný 
- úplná prezentace základního učiva 
- prezentace rozšiřujícího učiva 
- vysvětlení odborných pojmů ve všech souvislostech 
- uvedení souvislostí se všemi souvisejícími tématy 
- uvedení typických příkladů z praxe 
- začlenění problematiky do kontextu polygrafické výroby 
 
Chvalitebný 
- prezentace základního učiva 
- prezentace rozšiřujícího učiva 
- vysvětlení odborných pojmů v základních souvislostech 
- uvedení souvislostí se základními souvisejícími tématy 
- uvedení typických příkladů z praxe 
 
Dobrý 
- prezentace základního učiva 
- neúplná prezentace rozšiřujícího učiva 
- vysvětlení odborných pojmů v základních souvislostech 
- uvedení pouze některých souvislostí s ostatními tématy 
- uvedení typických příkladů z praxe 
 
Dostatečný 
- neúplná prezentace základního učiva 
- pouze částečné vysvětlení odborných pojmů 
- uvedení pouze některých souvislostí s ostatními tématy 
- neuvedení typických příkladů z praxe 
 
Nedostatečný 
- závažné nedostatky v prezentaci základního učiva 
- neznalost odborných pojmů 
- neuvedení žádných souvislostí s ostatními tématy 
- neuvedení žádných příkladů z praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky byla projednána a schválena maturitní 
komisí dne 30. 3. 2021 


