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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO PŘEDMĚTY      

Psychologie a Speciální pedagogika 

Kritéria pro hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní 

zkoušky navrhuje ředitel v souladu se zněním § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 24 vyhlášky č 177/2009, o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Pokud nebude 

stanoveno maturitní zkušební komisí jinak, navrhuje ředitel následující kritéria hodnocení ústní 

zkoušky před zkušební komisí v profilové části maturitní zkoušky:  

1. Ústní zkoušku vede zkoušející – zároveň vyučující daného předmětu za každý předmět zvlášť 

v poměrné časové dotaci. Přísedící klade doplňující otázky a sleduje průběh zkoušení. Otázky může 

klást kterýkoliv člen maturitní komise bez omezení.  

2. Klasifikace je stanovena ve stupnici 1 – 5 následujícím způsobem:  

a) stupeň 1 – výborný: Žák zvládá veškerou zkoušenou učební látku samostatně bez pomoci 

zkoušejícího, systematicky, přehledně a bez chyb. Orientuje se v otázce a na veškeré doplňující otázky 

reaguje bez zaváhání. Dokáže se zkoušenou látkou propojovat i znalosti z tematicky souvisejících 

otázek daného předmětu i z dalších příbuzných předmětů vyučovaných na škole.  

b) stupeň 2 – chvalitebný: Žák zvládá zkoušenou učební látku s drobnou pomocí zkoušejícího, přesto 

ale systematicky, přehledně a bez větších chyb. Orientuje se v otázce a většinou správně odpovídá na 

veškeré doplňující otázky.  

c) stupeň 3 – dobrý: Žák zvládá zkoušenou učební látku s výraznou pomocí zkoušejícího. V otázce se 

v převážné většině orientuje. Položené doplňující otázky nemusí nutně všechny zodpovědět správně. 

d) stupeň 4 – dostatečný: Žák prokáže schopnost zvládnout s pomocí zkoušejícího základní 

vědomosti z vylosované maturitní otázky. 

e) stupeň 5 – nedostatečný: Žák neprokáže ani s pomocí zkoušejícího znalost základních vědomostí, 

ve vylosované maturitní otázce se neorientuje a ani s pomocí nezvládá doplňující otázky, případně 

dělá zásadní chyby.  

3. Výsledné hodnocení provede zkoušející a přísedící a navrhnou maturitní komisi známku. V případě, 

že se tito dva na navržené známce neshodnou, předloží oba své návrhy maturitní komisi, která po té 

výslednou známku schvaluje pomocí hlasování.  
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