Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022
1.
Všeobecná ujednání. Hodnocení výkonu
hlasováním. Prospěch se klasifikuje pěti stupni:
výborný
●
chvalitebný
●
dobrý
●
dostatečný
●
nedostatečný
●

maturanta schvaluje zkušební komise

2.
Zkouška z českého jazyka a literatury
a/ Písemná práce
Text písemné práce je hodnocen v šesti oblastech (naplnění tématu, dodržení slohového útvaru,
jazyková norma, volba jazykových prostředků, větná syntax, textová syntax).
Maximální počet bodů, které lze získat, je 30 bodů.
Žák vykoná písemnou práci úspěšně, pokud získá minimálně 12 bodů.
b/ Ústní zkouška
Při hodnocení výkonů maturantů při ústní zkoušce z českého jazyka a literatury je kladen stejný
důraz na analýzu textů, kvalitu prezentace osvojených poznatků a na kulturu jazykového projevu.
Výkon je hodnocen podle následujících kritérií:
Kritéria:
1. Analyzuje umělecký text: žák může získat maximálně 12 bodů, minimální počet jsou 3 body.
Získá-li žák méně než 3 body, je celkově hodnocen 0 body.
2. Charakterizuje literárněhistorický kontext literárního díla: žák může získat maximálně 4 body.
3. Analyzuje neumělecký text: žák může získat maximálně 8 bodů.
4. Formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury: žák
může získat maximálně 4 body, získá-li v některé z dílčích částí ústní zkoušky 0 bodů, může být v
kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami hodnocen maximálně 3 body.

Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat aspoň 4 body; získá-li méně než 4 body, je
celkově hodnocen 0 body.
Získá-li žák méně než 3 body, je celkově hodnocen 0 body.
Získá-li žák v některé z dílčích částí ústní zkoušky 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu
s jazykovými normami hodnocen maximálně 3 body.
Prospěch:
a) Výborný – maturant výstižně analyzuje umělecký i neumělecký text, přesvědčivě se orientuje v
literární teorii a historii i v lingvistických disciplínách. Ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy,
chápe a aplikuje vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se logicky správně, zřetelně a samostatně, jeho projev
je spisovný a plynulý, pohotově argumentuje.
b) Chvalitebný – analýza uměleckého i neuměleckého textu je logicky i věcně správná, pouze
s drobnými nepřesnostmi, maturant se velmi dobře orientuje v literární teorii a historii i
v lingvistických disciplínách. Ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy, chápe a aplikuje vztahy
mezi nimi, s pomocí zkoušejícího pohotově napraví jazykové i stylistické prohřešky v odpovědích.
c) Dobrý – maturant se uspokojivě orientuje v analyzovaných textech, požadovaná kritéria
interpretace ovládá, větší chyby dokáže s pomocí zkoušejícího korigovat. Kultura jeho jazykového
projevu je průměrná, s občasnými nedostatky ve spisovnosti, plynulosti či schopnosti správně
formulovat myšlenku.
d) Dostatečný - maturant texty interpretuje s obtížemi, ale je schopen s nápovědou zkoušejícího
odpovídat na otázky a s dopomocí dokáže aplikovat své literární, jazykové i stylistické vědomosti,
i když jeho reakce jsou pomalé a neúplné. Ve svém projevu se často dopouští jazykových i
stylistických chyb.
e) Nedostatečný – analýza uměleckého i neuměleckého textu je neúplná a nepřesná, maturant
neumí své vědomosti logicky a věcně prezentovat ani s pomocí zkoušejícího, neorientuje se v
literární teorii a historii ani v lingvistických disciplínách. Neovládá požadovaná fakta a pojmy,
kultura jeho jazykového projevu má velmi nízkou úroveň.
IČO: 467 08 812

IZO: 108 030 598

c/ Celkové hodnocení
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení maturitní zkoušky, 60 % představuje
hodnocení ústní zkoušky.
Stupeň prospěchu a procentuální úspěšnost
Výborný:
>87 až 100
Chvalitebný: >73 až ≤87
Dobrý:
>58 až ≤73
Dostatečný:
≥44 až ≤58
Nedostatečný: <44
3.
Zkouška z anglického jazyka
a/ Písemná práce
maximum: 36 bodů (24 + 12)
hranice úspěšného složení zkoušky = 53 %, tj. 19 bodů
b/ Ústní zkouška
Při hodnocení výkonů maturantů při ústní zkoušce z cizího jazyka je kladen stejný důraz na kvalitu
prezentace osvojených poznatků jako na správnost jazykového projevu. Výkon je hodnocen podle
následujících kritérií:
Prospěch:
a) Výborný – projev při odpovědi je přesný a výstižný, maturant ovládá požadované poznatky,
fakta a pojmy a chápe a aplikuje vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se logicky správně, zřetelně a
samostatně. Z jazykového hlediska je jeho projev plynulý bez závažných gramatických a
lexikálních chyb. Reaguje pohotově s využitím bohaté slovní zásoby, výslovnost je správná.
b) Chvalitebný - poznatky jsou ucelené, logicky správné, občas se projeví nepřesnosti, které
maturant dokáže s pomocí zkoušejícího napravit. Jazykový projev je víceméně plynulý bez
závažných gramatických a lexikálních chyb. Reakce na vznesené dotazy je dobrá a správná,
případné chyby dokáže s pomocí učitele napravit. Výslovnost je srozumitelná.
c) Dobrý - učivo ovládá, větší chyby dokáže korigovat s pomocí zkoušejícího. Jazykový projev není
zcela plynulý, dochází v něm k občasným gramatickým a lexikálním chybám, je však srozumitelný.
Maturant na otázky reaguje pomaleji a s chybami.
d) Dostatečný - je schopen s nápovědou zkoušejícího odpovídat na otázky a dokáže s pomocí
zkoušejícího, používat získané vědomosti. Jeho jazykový projev postrádá souvislosti, projevují se v
něm závažné gramatické i lexikální chyby, občas je nesrozumitelný. Reakce na otázky jsou pomalé,
většinou chybné. Výslovnost je špatná.
e) Nedostatečný – odpovídá nepřesně a neúplně, ani s pomocí zkoušejícího nedovede své
vědomosti přijatelně a logicky prezentovat. Maturantův jazykový projev je nesouvislý se závažnými
chybami. Není schopen reagovat na zadané podněty, v jeho projevu dochází k chybám,
výslovnost je nesprávná, často nesrozumitelná.
c/ Celkové hodnocení
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení maturitní zkoušky, 60 % představuje
hodnocení ústní zkoušky. Student musí uspět u obou zkoušek (ústní zkouška i písemná práce)
Výsledná známka
Výborný:
89–100%
Chvalitebný:
77–88%
Dobrý:
65–76%
Dostatečný:
53–64%
Nedostatečný:
52 % a méně

4.
Zkouška z německého a španělského jazyka
a/ Písemná práce
maximum: 36 bodů (24 + 12)
hranice úspěšného složení zkoušky = 44 %, tj. 16 bodů
b/ Ústní zkouška
Při hodnocení výkonů maturantů při ústní zkoušce z cizího jazyka je kladen stejný důraz na kvalitu
prezentace osvojených poznatků jako na správnost jazykového projevu. Výkon je hodnocen podle
následujících kritérií:
Prospěch:
a) Výborný – projev při odpovědi je přesný a výstižný, maturant ovládá požadované poznatky,
fakta a pojmy a chápe a aplikuje vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se logicky správně, zřetelně a
samostatně. Z jazykového hlediska je jeho projev plynulý bez závažných gramatických a
lexikálních chyb. Reaguje pohotově s využitím bohaté slovní zásoby, výslovnost je správná.
b) Chvalitebný - poznatky jsou ucelené, logicky správné, občas se projeví nepřesnosti, které
maturant dokáže s pomocí zkoušejícího napravit. Jazykový projev je víceméně plynulý bez
závažných gramatických a lexikálních chyb. Reakce na vznesené dotazy je dobrá a správná,
případné chyby dokáže s pomocí učitele napravit. Výslovnost je srozumitelná.
c) Dobrý - učivo ovládá, větší chyby dokáže korigovat s pomocí zkoušejícího. Jazykový projev není
zcela plynulý, dochází v něm k občasným gramatickým a lexikálním chybám, je však srozumitelný.
Maturant na otázky reaguje pomaleji a s chybami.
d) Dostatečný - je schopen s nápovědou zkoušejícího odpovídat na otázky a dokáže s pomocí
zkoušejícího, používat získané vědomosti. Jeho jazykový projev postrádá souvislosti, projevují se v
něm závažné gramatické i lexikální chyby, občas je nesrozumitelný. Reakce na otázky jsou pomalé,
většinou chybné. Výslovnost je špatná.
e) Nedostatečný – odpovídá nepřesně a neúplně, ani s pomocí zkoušejícího nedovede své
vědomosti přijatelně a logicky prezentovat. Maturantův jazykový projev je nesouvislý se závažnými
chybami. Není schopen reagovat na zadané podněty, v jeho projevu dochází k chybám,
výslovnost je nesprávná, často nesrozumitelná.
c/ Celkové hodnocení
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení maturitní zkoušky, 60 % představuje
hodnocení ústní zkoušky. Student musí uspět u obou zkoušek (ústní zkouška i písemná práce)
Výsledná známka
Výborný:
>87 až 100
Chvalitebný: >73 až ≤87
Dobrý:
>58 až ≤73
Dostatečný:
≥44 až ≤58
Nedostatečný: <44
5.
Písemná zkouška z matematiky v profilové části MZ
Písemná zkouška obsahuje větší počet úloh, jimž je přiřazen počet bodů podle obtížnosti učiva a
náročnosti výpočtů. Při přidělování bodů za jednotlivé úlohy vypracované studentem je kladen
důraz zejména na logicky správný postup výpočtu, uvedení všech možných řešení a zápis
podmínek řešitelnosti úlohy. Přihlíží se také k formálně korektnímu zápisu výpočtu a numerické
správnosti výsledku. Součet bodů za všechny úlohy je přepočítán na procentuální hodnotu
zaokrouhlenou na celky a ta je následně převedena na výslednou známku podle tohoto rozložení:
Prospěch:
a) Výborný - bodový zisk je v rozmezí ‹83 %, 100 %› z maximálního možného počtu bodů.
b) Chvalitebný - bodový zisk je v rozmezí ‹65 %, 82 %› z maximálního možného počtu bodů.
c) Dobrý - bodový zisk je v rozmezí ‹47 %, 64 %› z maximálního možného počtu bodů.
d) Dostatečný - bodový zisk je v rozmezí ‹30 %, 46 %› z maximálního možného počtu bodů.
e) Nedostatečný - bodový zisk je v rozmezí ‹0 %, 29 %› z maximálního možného počtu bodů.

6.
Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů v profilové části MZ
(Základy společenských věd – ekonomie, právo, politologie, Základy společenských věd –
psychologie, filozofie, Latina, Zeměpis, Dějepis, Biologie, Fyzika, Chemie, Hudební výchova,
Výtvarná výchova)
Prospěch:
a) Výborný – projev při odpovědi je přesný a výstižný, maturant ovládá požadované poznatky,
fakta a pojmy a chápe a aplikuje vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se logicky správně, zřetelně a
samostatně.
b) Chvalitebný - poznatky jsou ucelené, logicky správné, občas se projeví nepřesnosti, které
maturant dokáže s pomocí učitele napravit.
c) Dobrý - maturant učivo ovládá, větší chyby dokáže korigovat s pomocí učitele.
d) Dostatečný - maturant je schopen s nápovědou zkoušejícího odpovídat na otázky a dokáže
s pomocí zkoušejícího, používat získané vědomosti.
e) Nedostatečný – maturant odpovídá nepřesně a neúplně, ani s pomocí učitele nedovede své
vědomosti přijatelně a logicky prezentovat.
7.
Praktická zkouška z informatiky v profilové části MZ
Praktická zkouška obsahuje čtyři moduly, jimž je přiřazen počet bodů podle obtížnosti učiva
a náročnosti jednotlivých úkolů. Tři moduly jsou pevně stanovené: textový editor, tabulkový
kalkulátor, vyhledávání a prezentace informací, čtvrtý modul je výběrový. Zde si studenti volí mezi
moduly algoritmizace a programování a počítačová grafika. Zkouška probíhá v učebně IT
výhradně na školních počítačích a čistý čas na její vypracování je 180 minut. Při přidělování bodů
je kladen důraz zejména na logicky správný postup řešení jednotlivých úkolů, přehlednou
interpretaci požadovaných výstupů a u výpočetních úkolů na numerickou správnost výsledku.
Součet
získaných bodů ze všech modulů je přepočítán na procentuální hodnotu zaokrouhlenou na celky
a ta je následně převedena na výslednou známku podle tohoto rozložení:
Prospěch:
a) Výborný - bodový zisk je v rozmezí ‹83 %, 100 %› z maximálního možného počtu bodů.
b) Chvalitebný - bodový zisk je v rozmezí ‹65 %, 82 %› z maximálního možného počtu bodů.
c) Dobrý - bodový zisk je v rozmezí ‹47 %, 64 %› z maximálního možného počtu bodů.
d) Dostatečný - bodový zisk je v rozmezí ‹30 %, 46 %› z maximálního možného počtu bodů.
e) Nedostatečný - bodový zisk je v rozmezí ‹0 %, 29 %› z maximálního možného počtu bodů.
Výsledná známka z profilové části maturitní zkoušky z informatiky je maturantovi oznámena
v den, kdy maturant konal zkoušku. Známku maturantovi oznamuje předseda maturitní komise.
8.
Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
Prospěch:
Výsledná známka: hodnocení ústní obhajoby přihlíží k navrženým známkám obou posudků
(student je dostane nejpozději 14 dní před termínem obhajoby práce). Maturitní práce je
hodnocena komplexně ve všech bodech: tj. složka obsahová, jazyková, stylistická a formální.
a) Výborný - při obhajobě se prokáže výborná úroveň práce, splňující zadání ve všech bodech,
maturant odpoví samostatně a s prokazatelným přehledem na otázky oponentů a komise, jeho
projev písemný či mluvený je kultivovaný a plně odpovídá odborně, jazykově a rétoricky
požadavkům na odbornou práci a její obhajobu
b) Chvalitebný - při obhajobě se prokáže velmi dobrá úroveň práce, splňující zadání v hlavních
bodech, maturant odpoví samostatně na otázky oponentů a komise, jeho projev písemný či
mluvený většinou odpovídá odborně, jazykově nebo rétoricky požadavkům na odbornou práci a
její obhajobu
c) Dobrý - při obhajobě se prokáže průměrná úroveň práce, ojediněle nesplňující zadání
v některých bodech, maturant odpoví pouze s pomocí na otázky oponentů a komise, jeho projev
písemný či mluvený částečně odpovídá odborně, jazykově nebo rétoricky požadavkům na
odbornou práci a její obhajobu
d) Dostatečný - při obhajobě se prokáže slabá úroveň práce nesplňující zadání v některých
bodech, maturant odpoví pouze uspokojivě na otázky oponentů a komise, jeho projev písemný či
mluvený často neodpovídá odborně, jazykově nebo rétoricky požadavkům na odbornou práci a
její obhajobu

e) Nedostatečný
při obhajobě se prokáže velmi slabá úroveň práce nesplňující zadání v podstatných
o
bodech, maturant neodpoví uspokojivě na otázky oponentů ani komise, jeho projev písemný či
mluvený neodpovídá odborně, jazykově nebo rétoricky požadavkům na odbornou práci a její
obhajobu
při obhajobě se prokáže, že práce není vypracována samostatně, je opsána nebo se v ní
o
student vůbec neorientuje, v tomto případě je celkové hodnocení nedostatečné i bez ohledu na
navržené známky v obou posudcích
Schváleno maturitní komisí a předsedou maturitní komise dnem podpisu.

V Liberci

