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Kritéria hodnocení a klasifikace profilových maturitních zkoušek 

pro období MZ 2019 
 
Předmět: ANGLICKÝ JAZYK 
Forma:  Písemná zkouška (1/3 známky) 

 Ústní zkouška (2/3 známky) 

Jednotlivé části 
písemné a ústní 
zkoušky a 
jejich váha: 

1. Písemná zkouška (počátek dubna) 90 min. 
a/  Listening Comprehension - Poslech s porozuměním ( B2 – C1) 25% 
b/  Reading Comprehension – Čtení s porozuměním (B2 - C1) 25% 
c/  Use of English (Vocabulary / Grammar ) – různé typy cvičení (B2 – C1) 50% 
 
2. Ústní zkouška (konec května) 15 min. 
a/  Topics of Conversation – article topic, general questions, picture description and 
comparison, controversial statements etc.– Konverzace – na téma článku, reakce na 
všeobecné otázky, popis a porovnání obrázků, kontroverzní výroky atd. 1/3 
b/  Fact-Topic Presentation – Samostatný slovní projev - reálie 1/3 
c/  Book Review – Samostatný slovní projev, rozbor literárního díla přečteného v anglickém 
originále - tematický, jazykový, stylistický; příp. srovnání s filmovým / divadelním 
provedením díla atd.1/3 
Dodatek:  Book Review (písemně – tisk) – Rozbor literárního díla (3-4 stránky) se 
zaměřením na themes, characters, message, quotations/extracts ... (k odevzdání v lednu) 

Příprava k ústní 
zkoušce: 

 15 minut 
 Pomůcky: překladový slovník, výkladový slovník, článek, obrázky a mapy k reáliím.   

Požadavky 
k ústní zkoušce: 

 Žák je schopen vést plynulou spontánní konverzaci se zkoušejícím. 
 Umí se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále konverzačních témat. 
 Dokáže obhajovat nebo vyvracet určitý názor, uvést výhody a nevýhody různých řešení. 
 Dokáže dodržovat vysoký stupeň gramatické správnosti. 
 Prokáže samostatnost, obratnost ve vyjadřování a přesvědčivou znalost faktografického 

tématu a rozboru literárního díla. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – bezchybný nebo téměř bezchybný ústní projev, bohatá slovní 
zásoba a její vhodné použití, bezprostřední a správná reakce na otázky ze všeobecných 
konverzačních témat, výborná znalost faktografického tématu a literárního díla. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – drobné gramatické a stylistické chyby, velmi dobrý ústní projev 
a slovní zásoba, většinou správná reakce na otázky ze všeobecných konverzačních témat, 
velmi dobrá znalost faktografického tématu a literárního díla. 

 Stupeň 3 (dobrý) – výskyt gramatických a stylistických chyb, nedostatky ve slovní 
zásobě, žák je většinou schopen reagovat na otázky ze všeobecných konverzačních témat, 
dobrá až dostatečná znalost faktografického tématu a literárního díla. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – častý výskyt gramatických chyb, špatná stylizace vět, malá slovní 
zásoba či její nevhodné použití, velmi špatná reakce na otázky ze všeobecných 
konverzačních témat, jen povrchní znalost faktografického tématu a literárního díla. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – nadměrný výskyt gramatických chyb, velmi omezená slovní 
zásoba, žák nerozumí zjednodušeným dotazům a nereaguje na otázky ze všeobecných 
konverzačních témat, nedostatečná znalost faktografického tématu a literárního díla. 



 
Předmět: FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Forma:  Ústní zkouška 

Jednotlivé části 
ústní zkoušky a 
jejich váha:  

 Ústní zkouška se skládá ze 3 částí: 
1.  popis obrázku a jeho interpretace......................... váha   20%, tzn. 5 bodů 
2.  výklad a diskuse k tématu žákem tažené  otázky z celkového počtu 20 
                                                           ….................... váha   60%, tzn.10 bodů 
3.  výklad gramatického jevu z textu........................ váha   20%, tzn. 5 bodů (ve fj nebo čj) 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: překladový slovník, složka k danému tématu obsahující obrázek k popisu, text 

ke gramatické otázce a další inspirativní materiály k tématu jako např. mapy, turistické 
brožury, pohlednice, novinové články apod .... 

Požadavky:  Žák je schopen samostatného projevu. 
 Žák reaguje na otázky a je schopen vést dialog se zkoušejícím (přísedícím). 
 Žák prokáže, že rozumí danému tématu a projeví zásadní faktografické znalosti k tématu. 
 Žák prokáže zásadní znalosti o fungování gramatických jevů ve francouzském jazyce. 
 Důraz je kladen na žákovu schopnost argumentovat. 

Hodnocení:  Po celu dobu ústní zkoušky se hodnotí: 
 zadání/obsah a projev žáka – důraz je kladen na srozumitelnost a souvislost projevu a na 

schopnost komunikace žáka  
 lexikální kompetence – důraz je kladen na rozsah slovní zásoby a vhodnost použití 
 gramatická kompetence – důraz je kladen na správné použití gramatických jevů a 

prostředků textové návaznosti 
 fonologická kompetence – důraz je kladen na plynulost projevu, výslovnost a intonaci 

 
 Stupeň 1 (výborný) – bezchybný nebo téměř bezchybný ústní projev, výborná znalost 

tématu, bohatá slovní zásoba a její vhodné použití, bezprostřední a správná reakce na 
případné rozvíjející dotazy zkoušejícího (přísedícího), výborná orientace ve francouzské 
gramatice  

 Stupeň 2 (chvalitebný) – drobné gramatické a stylistické chyby, velmi dobrá znalost 
tématu, velmi dobrý ústní projev a slovní zásoba, správná reakce na dotazy zkoušejícího 
(přísedícího), velmi dobrá orientace ve francouzské gramatice 

 Stupeň 3 (dobrý) – výskyt gramatických a stylistických chyb, dobrá až dostatečná znalost 
tématu, nedostatky ve slovní zásobě, slovní projev je ale srozumitelný, žák je schopen 
reagovat na zjednodušené dotazy zkoušejícího (přísedícího), dobrá orientace ve 
francouzské gramatice 

 Stupeň 4 (dostatečný) – častý výskyt gramatických chyb, špatná stylizace vět, jen 
povrchní znalost tématu, malá slovní zásoba či nevhodné použití slovní zásoby, velmi 
špatná reakce i na zjednodušené dotazy zkoušejícího, dostatečná orientace ve francouzské 
gramatice 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – nadměrný výskyt gramatických chyb, nedostatečná znalost 
tématu, nedostatečná slovní zásoba, žák nerozumí zjednodušeným dotazům zkoušejícího 
(přísedícího) a nereaguje na ně, nedostatečná orientace ve francouzské gramatice 

 
  



 
Předmět: NĚMECKÝ JAZYK 

Forma:  Ústní zkouška 

Jednotlivé části 
ústní zkoušky a 
jejich váha:  

 Ústní zkouška se skládá ze 2 částí: 
1. popis obrázku a jeho interpretace.......................  váha 30%, tzn. 6 bodů 
2. výklad a diskuse k tématu žákem tažené  otázky z celkového počtu 20 
                                                          ….................... váha 70%, tzn.14 bodů 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: překladový slovník, složka k danému tématu obsahující obrázek k popisu, 

inspirativní materiály k tématu jako např. mapy, turistické brožury, pohlednice, novinové 
články apod ... 

Požadavky:  Žák je schopen samostatného projevu 
 Žák reaguje na otázky a je schopen vést dialog se zkoušejícím (přísedícím) 
 Žák prokáže, že rozumí danému tématu a projeví zásadní faktografické znalosti k tématu 
 Důraz je kladen na žákovu schopnost argumentovat 

Hodnocení:  Po celu dobu ústní zkoušky se hodnotí: 
 zadání/obsah a projev žáka – důraz je kladen na srozumitelnost a souvislost projevu a na 

schopnost komunikace žáka  
 lexikální kompetence – důraz je kladen na rozsah slovní zásoby a vhodnost použití 
 gramatická kompetence – důraz je kladen na správné použití gramatických jevů a 

prostředků textové návaznosti 
 fonologická kompetence – důraz je kladen na plynulost projevu, výslovnost a intonaci 

 
 Stupeň 1 (výborný) – bezchybný nebo téměř bezchybný ústní projev, výborná znalost 

tématu, bohatá slovní zásoba a její vhodné použití, bezprostřední a správná reakce na 
případné rozvíjející dotazy zkoušejícího (přísedícího)  

 Stupeň 2 (chvalitebný) – drobné gramatické a stylistické chyby, velmi dobrá znalost 
tématu, velmi dobrý ústní projev a slovní zásoba, správná reakce na dotazy zkoušejícího 
(přísedícího) 

 Stupeň 3 (dobrý) – výskyt gramatických a stylistických chyb, dobrá až dostatečná znalost 
tématu, nedostatky ve slovní zásobě, slovní projev je ale srozumitelný, žák je schopen 
reagovat na zjednodušené dotazy zkoušejícího (přísedícího) 

 Stupeň 4 (dostatečný) – častý výskyt gramatických chyb, špatná stylizace vět, jen 
povrchní znalost tématu, malá slovní zásoba či nevhodné použití slovní zásoby, velmi 
špatná reakce i na zjednodušené dotazy zkoušejícího 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – nadměrný výskyt gramatických chyb, nedostatečná znalost 
tématu, nedostatečná slovní zásoba, žák nerozumí zjednodušeným dotazům zkoušejícího 
(přísedícího) a nereaguje na ně 

 
  



 
Předmět: ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

Forma:  Ústní zkouška 

Jednotlivé části 
ústní zkoušky a 
jejich váha 

 Ústní zkouška se skládá ze 3 částí: 
1) výklad k reáliím hispánského světa …..............................................   váha 45% 
2) konverzace k tématu taženému žákem z celkového počtu 20 (okruhy probírané v  
    průběhu studia), pracovní list obsahuje obrázky a zásadní otázky k tématu,    
    následuje dialog se zkoušejícím a též interaktivní „role-play“)............ váha 45% 
3) seminární práce – krátké shrnutí ......................................................    váha 10%  

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: překladový slovník, pracovní list k danému tématu obsahující obrázky a otázky 

Požadavky:  Žák je schopen samostatného projevu 
 Žák prokáže zásadní faktografické znalosti reálií hispánského světa 
 Žák je schopen se vyjádřit ke konverzačnímu tématu na základě daných otázek a obrázků z 

prac.listu 
 Žák reaguje na otázky zkoušejícího (přísedícího)  
 Žák je schopen hrát dané role v konkrétní situaci (role-play) 
 Důraz je kladen na žákovu pohotovou reakci a komunikativnost 
 Žák krátce shrne svou seminární práci zaměřenou na španělskou kulturu, kde je kladen 

důraz na strukturu písemného projevu, na používání gramatických prostředků a též na 
žákovo kritické myšlení 

Hodnocení:  Po celu dobu ústní zkoušky se hodnotí: 
 zadání/obsah a projev žáka – důraz je kladen na srozumitelnost a souvislost projevu a na 

schopnost komunikace žáka  
 lexikální kompetence  - důraz je kladen na rozsah slovní zásoby a vhodnost použití 
 gramatická kompetence – důraz je kladen na správné použití gramatických jevů a 

prostředků textové návaznosti 
 fonologická kompetence  - důraz je kladen na plynulost projevu, výslovnost a intonaci 

 
 Stupeň 1 (výborný) – bezchybný nebo téměř bezchybný ústní projev, výborná znalost 

tématu, bohatá slovní zásoba a její vhodné použití, bezprostřední a správná reakce na 
případné rozvíjející dotazy zkoušejícího (přísedícího), pohotové reakce, dobře 
strukturovaná a výborně jazykově zpracovaná seminární práce 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – drobné gramatické a stylistické chyby, velmi dobrá znalost 
tématu, velmi dobrý ústní projev a slovní zásoba, správná reakce na dotazy zkoušejícího 
(přísedícího), velmi dobrá schopnost komunikace a velmi dobře zpracovaná seminární 
práce 

 Stupeň 3 (dobrý) – výskyt gramatických a stylistických chyb, dobrá až dostatečná znalost 
tématu, nedostatky ve slovní zásobě, slovní projev je ale srozumitelný, žák je schopen 
reagovat na zjednodušené dotazy zkoušejícího (přísedícího), komunikace je ale funkční, 
dobře zpracovaná seminární práce  

 Stupeň 4 (dostatečný) – častý výskyt gramatických chyb, špatná stylizace vět, jen 
povrchní znalost tématu, malá slovní zásoba či nevhodné použití slovní zásoby, velmi 
špatná reakce i na zjednodušené dotazy zkoušejícího, schopnost komunikovat je omezená, 
seminární práce je srozumitelná, nicméně s několika nedostatky 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – nadměrný výskyt gramatických chyb, nedostatečná znalost 
tématu, nedostatečná slovní zásoba, žák nerozumí zjednodušeným dotazům zkoušejícího 
(přísedícího) a nereaguje na ně, seminární práce je zpracována nedostatečně 



 
Předmět: RUSKÝ JAZYK 

Forma:  Ústní zkouška 

Jednotlivé části 
ústní zkoušky a 
jejich váha:  

 Ústní zkouška se skládá ze 3 částí: 
1. porozumění a interpretace zadaného textu............ váha   20%, tzn. 5 bodů  
2. výklad a diskuse k tématu žákem tažené otázky z celkového počtu 20 
                                                           ….................... váha   60%, tzn.10 bodů 
3. popis a porovnání obrázků......................... ……...váha   20%, tzn. 5 bodů 
 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: překladový slovník, složka k danému tématu obsahující text k přečtení, obrázky 

k popisu a další inspirativní materiály k tématu jako např. mapy, turistické brožury, 
pohlednice, apod. 

Požadavky:  Žák je schopen samostatného projevu. 
 Žák reaguje na otázky a je schopen vést dialog se zkoušejícím (přísedícím). 
 Žák prokáže, že rozumí danému tématu a projeví zásadní faktografické znalosti k tématu. 
 Žák prokáže zásadní znalosti o fungování gramatických jevů v ruském jazyce. 
 Důraz je kladen na žákovu schopnost argumentovat. 

Hodnocení: Po celu dobu ústní zkoušky se hodnotí: 
 zadání/obsah a projev žáka – důraz je kladen na srozumitelnost a souvislost projevu a na 

schopnost komunikace žáka 
 lexikální kompetence – důraz je kladen na rozsah slovní zásoby a vhodnost použití 
 gramatická kompetence – důraz je kladen na správné použití gramatických jevů a 

prostředků textové návaznosti 
 fonologická kompetence – důraz je kladen na plynulost projevu, výslovnost a intonaci 

 
 Stupeň 1 (výborný) – bezchybný nebo téměř bezchybný ústní projev, výborná znalost 

tématu, bohatá slovní zásoba a její vhodné použití, bezprostřední a správná reakce na 
případné rozvíjející dotazy zkoušejícího (přísedícího). 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – drobné gramatické a stylistické chyby, velmi dobrá znalost 
tématu, velmi dobrý ústní projev a slovní zásoba, správná reakce na dotazy zkoušejícího 
(přísedícího). 

 Stupeň 3 (dobrý) – výskyt gramatických a stylistických chyb, dobrá až dostatečná znalost 
tématu, nedostatky ve slovní zásobě, slovní projev je ale srozumitelný, žák je schopen 
reagovat na zjednodušené dotazy zkoušejícího (přísedícího). 

 Stupeň 4 (dostatečný) – častý výskyt gramatických chyb, špatná stylizace vět, jen 
povrchní znalost tématu, malá slovní zásoba či nevhodné použití slovní zásoby, velmi 
špatná reakce i na zjednodušené dotazy zkoušejícího (přísedícího). 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – nadměrný výskyt gramatických chyb, nedostatečná znalost 
tématu, nedostatečná slovní zásoba, žák nerozumí zjednodušeným dotazům zkoušejícího 
(přísedícího) a nereaguje na ně. 

 
  



 
 
Předmět: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: - 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného společensko-vědního celku (sociologie, psychologie, 
ekonomie, politologie, právo, filosofie). 

 Žák umí vysvětlit odborné pojmy z oblasti společensko-vědních disciplín. 
 Žák prokáže, že se orientuje v dané problematice, jejím historickém vývoji, moderním 

pojetí s ohledem na současnou situaci. 
 Žák umí vysvětlit problematiku tématu a vyjádřit svůj názor správnými a logickými 

argumenty. 
 Žák umí při objasňování tématu pracovat s poznatky společensko-vědních oborů, které 

dokáže propojit v rámci jednotlivých tematických celků a aplikovat teoretické znalosti na 
konkrétních příkladech v rámci lidské společnosti. 

 Důraz je kladen na správné, přesné a kultivované vyjadřování, včetně užívání odborné 
terminologie společensko-vědních předmětů. 

 Součástí může být seminární práce, kterou obhájí před zkušební komisí, představí svůj 
postup a výsledky svého zkoumání. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák se vyjadřuje k tématu věcně správně, samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, prokáže výbornou orientaci v dané problematice, své názory správně 
argumentuje. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák se orientuje v tématu, vyjadřuje se samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, ovládá teoretický 
základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen předávat své vědomosti k tématu s pomocí 
zkoušejícího, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický 
základ ovládá nepřesně, projevuje menší neznalosti (nepřesnosti), vyjadřuje se nejasně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen nadhledu, k tématu se vyjadřuje pouze 
okrajově, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, ovládá pouze 
základní učivo, v problematice se orientuje s chybami. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen představit své vědomosti k tématu, nerozumí 
problematice, ani s pomocí zkoušejícího nedokáže zformulovat hlavní body k tématu, 
ovládá pouze základní učivo. 

 
  



 
Předmět: MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: Oxfordský atlas moderních dějin, Zeměpisný atlas světa 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu, umí vysvětlit politologické a historické 
pojmy, zná historická východiska problému. 

 Žák prokáže, že se orientuje ve světovém dění, ať již současném nebo v moderní historii. 
 Žák umí zformulovat svůj postoj k tématu se správnými a logickými argumenty. 
 Žák umí při objasňování tématu pracovat s poznatky různých oborů (historie, zeměpis, 

politologie, politická filosofie). 
 Důraz je kladen na správné a kultivované vyjadřování, včetně užívání odborné 

terminologie.  
 Součástí může být seminární práce, kterou obhájí před zkušební komisí, představí svůj 

postup a výsledky svého zkoumání. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák se vyjadřuje k tématu věcně správně, samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, prokáže výbornou orientaci v dané problematice, své názory správně 
argumentuje. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák se orientuje v tématu, vyjadřuje se samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, ovládá teoretický 
základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen předávat své vědomosti k tématu s pomocí 
zkoušejícího, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický 
základ ovládá nepřesně, projevuje menší neznalosti historické (nepřesnosti), vyjadřuje se 
nejasně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen nadhledu, k tématu se vyjadřuje pouze 
okrajově, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, ovládá pouze 
základní učivo, v historických souvislostech se orientuje s chybami. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen představit své vědomosti k tématu, nerozumí 
souvislostem, ani s pomocí zkoušejícího nedokáže zformulovat hlavní body k tématu, 
ovládá pouze základní učivo. 

 
  



 
Předmět: STÁT A PRÁVO 
Forma:  ústní zkouška     

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: pracovní list 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu, umí vysvětlit státoprávní pojmy, terminologii 
a souvislosti, zná a ovládá právní východiska problému. 

 Žák prokáže, že se orientuje v českých, evropských a mimoevropských právních normách, 
právních odvětvích tak i v historickém vývoji právních systémů.  

 Žák umí zformulovat svůj postoj k tématu se správnými a logickými argumenty. 
 Žák umí při objasňování tématu pracovat s poznatky různých oborů (historie, politologie, 

filosofie, sociologie, ekonomie). 
 Důraz je kladen na správné a kultivované vyjadřování, včetně užívání odborné 

terminologie.  
 Součástí může být seminární práce, kterou obhájí před zkušební komisí, představí svůj 

postup a výsledky svého zkoumání. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák se vyjadřuje k tématu věcně správně, samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, prokáže výbornou orientaci v dané problematice, své názory správně 
argumentuje. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák se orientuje v tématu, vyjadřuje se samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, ovládá teoretický 
základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen předávat své vědomosti k tématu s pomocí 
zkoušejícího, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický 
základ ovládá nepřesně, projevuje menší neznalosti historické (nepřesnosti), vyjadřuje se 
nejasně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen nadhledu, k tématu se vyjadřuje pouze 
okrajově, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, ovládá pouze 
základní učivo, v historických souvislostech se orientuje s chybami. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen představit své vědomosti k tématu, nerozumí 
souvislostem, ani s pomocí zkoušejícího nedokáže zformulovat hlavní body k tématu, 
ovládá pouze základní učivo. 

  



 
Předmět: PSYCHOLOGIE 
Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: pracovní list 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu, umí vysvětlit psychologické pojmy. 
 Žák prokáže, že se orientuje v dějinách psychologie, ať již současné psychologie 

nebo moderní. 
 Žák umí vysvětlit problematiku tématu a vyjádřit svůj názor správnými a logickými 

argumenty. 
 Žák umí při objasňování tématu pracovat s poznatky různých oborů, zejména biologie. 
 Důraz je kladen na správné a kultivované vyjadřování, včetně užívání odborné 

terminologie.  
 Součástí může být seminární práce, kterou obhájí před zkušební komisí, představí svůj 

postup a výsledky svého zkoumání. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák se vyjadřuje k tématu věcně správně, samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, prokáže výbornou orientaci v dané problematice, své názory správně 
argumentuje. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák se orientuje v tématu, vyjadřuje se samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, ovládá teoretický 
základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen předávat své vědomosti k tématu s pomocí 
zkoušejícího, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický 
základ ovládá nepřesně, projevuje menší neznalosti (nepřesnosti), vyjadřuje se nejasně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen nadhledu, k tématu se vyjadřuje pouze 
okrajově, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, ovládá pouze 
základní učivo, v problematice se orientuje s chybami. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen představit své vědomosti k tématu, nerozumí 
problematice, ani s pomocí zkoušejícího nedokáže zformulovat hlavní body k tématu, 
ovládá pouze základní učivo. 

  



 
Předmět: DĚJEPIS 
Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: Atlas světových dějin 1. a 2. díl, Atlas českých dějin 1. a 2. Díl, Oxfordský atlas 

moderních dějin, Architektonické slohy 9. - 20. století 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu, umí vysvětlit historické pojmy a souvislosti, 
zná historická východiska problému. 

 Žák prokáže, že se orientuje v české, evropské tak i světové historii. 
 Žák umí zformulovat svůj postoj k tématu se správnými a logickými argumenty. 
 Žák umí při objasňování tématu pracovat s poznatky různých oborů (historiografie, 

politologie, ekonomie, filosofie, stát a právo). 
 Důraz je kladen na správné a kultivované vyjadřování, včetně užívání odborné 

terminologie.  
 Součástí může být seminární práce, kterou obhájí před zkušební komisí, představí svůj 

postup a výsledky svého zkoumání. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák se vyjadřuje k tématu věcně správně, samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, prokáže výbornou orientaci v dané problematice, své názory správně 
argumentuje. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák se orientuje v tématu, vyjadřuje se samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, ovládá teoretický 
základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen předávat své vědomosti k tématu s pomocí 
zkoušejícího, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický 
základ ovládá nepřesně, projevuje menší neznalosti historické (nepřesnosti), vyjadřuje se 
nejasně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen nadhledu, k tématu se vyjadřuje pouze 
okrajově, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, ovládá pouze 
základní učivo, v historických souvislostech se orientuje s chybami. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen představit své vědomosti k tématu, nerozumí 
souvislostem, ani s pomocí zkoušejícího nedokáže zformulovat hlavní body k tématu, 
ovládá pouze základní učivo. 

 
  



 
Předmět: MATEMATIKA 

Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: Matematické tabulky pro SŠ, psací a rýsovací potřeby (propisovací 

a obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko), šablona grafů funkcí, 
kalkulačka bez grafického režimu, která neumožňuje úpravu algebraických výrazů 
a řešení rovnic. 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu (definice pojmů, formulace 
matematických vět), orientuje se ve středoškolském učivu. 

 Žák prokáže, že je schopen aplikovat teoretické znalosti na konkrétních příkladech. 
 Žák svůj postup řešení zdůvodňuje logicky správnými argumenty. 
 Žák je schopen navrhnout i více možných řešení problémů, dokáže posoudit jejich 

náročnost a efektivitu. 
 Důraz je kladen na správné a přesné matematické vyjadřování včetně užívání odborné 

terminologie a zápis pomocí odpovídající symboliky. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák je schopen řešit náročnější úlohy samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, dokáže správně zdůvodnit a vysvětlit použité matematické postupy, 
bezchybně ovládá teoretický základ. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák je schopen řešit náročnější úlohy samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, bezchybně 
ovládá teoretický základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen řešit náročnější úlohy hlavně s pomocí zkoušejícího, 
dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický základ ovládá 
nepřesně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen řešit náročnější úlohy samostatně, dokáže 
zvládnout pouze dílčí kroky, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího 
opravit, ovládá pouze základní učivo, postupu řešení rozumí pouze částečně, teoretický 
základ ovládá neúplně. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen řešit zadané úlohy s dopomocí zkoušejícího, 
nedokáže zvládnout ani dílčí kroky, postupu řešení nerozumí, ovládá pouze základní učivo. 

 
  



 
Předmět: ALGEBRA A MATEMATICKÁ ANALÝZA 

Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  30 minut 
 Pomůcky: Matematické tabulky pro SŠ neobsahující slovní definice pojmů 

a formulace matematických vět, psací a rýsovací potřeby (propisovací a obyčejná tužka, 
trojúhelník s ryskou, pravítko), šablona grafů funkcí, kalkulačka bez grafického režimu, 
která neumožňuje úpravu algebraických výrazů a řešení rovnic. 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu (definice pojmů, formulace 
matematických vět), aktivně a s patřičným nadhledem využívá znalosti středoškolské 
matematiky, orientuje se v základech vyšší matematiky. 

 Žák prokáže, že je schopen aplikovat teoretické znalosti na konkrétních příkladech. 
 Žák svůj postup řešení zdůvodňuje logicky správnými argumenty. 
 Žák je schopen navrhnout i více možných řešení problémů, dokáže posoudit jejich 

náročnost a efektivitu. 
 Důraz je kladen na správné a přesné matematické vyjadřování včetně užívání odborné 

terminologie a zápis pomocí odpovídající symboliky. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák je schopen řešit náročnější úlohy samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, dokáže správně zdůvodnit a vysvětlit použité matematické postupy, 
bezchybně ovládá teoretický základ. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák je schopen řešit náročnější úlohy samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, bezchybně 
ovládá teoretický základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen řešit náročnější úlohy hlavně s pomocí zkoušejícího, 
dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický základ ovládá 
nepřesně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen řešit náročnější úlohy samostatně, dokáže 
zvládnout pouze dílčí kroky, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího 
opravit, ovládá pouze základní učivo, postupu řešení rozumí pouze částečně, teoretický 
základ ovládá neúplně. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen řešit zadané úlohy s dopomocí zkoušejícího, 
nedokáže zvládnout ani dílčí kroky, postupu řešení nerozumí, ovládá pouze základní učivo. 

 
  



 
Předmět: DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 

Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  30 minut 
 Pomůcky: psací a rýsovací potřeby (propisovací a obyčejná tužka, 2 trojúhelníky s ryskou, 

pravítko, kružítko), modely těles. 

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu (definice pojmů, formulace 
matematických vět), orientuje se ve středoškolském učivu. 

 Žák prokáže, že je schopen aplikovat teoretické znalosti na konkrétních příkladech. 
 Žák svůj postup řešení zdůvodňuje logicky správnými argumenty. 
 Žák je schopen navrhnout i více možných řešení problémů, dokáže posoudit jejich 

náročnost a efektivitu. 
 Žák prokáže, že ovládá zvolené zobrazovací metody, dovednost a přesnost rýsování. 
 Důraz je kladen na správné a přesné matematické vyjadřování včetně užívání odborné 

terminologie, zápis pomocí odpovídající symboliky a grafický projev žáka. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák je schopen řešit náročnější úlohy samostatně bez pomoci 
zkoušejícího, dokáže správně zdůvodnit a vysvětlit použité matematické postupy, 
bezchybně ovládá teoretický základ. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák je schopen řešit náročnější úlohy samostatně, dopouští se 
drobných chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, bezchybně 
ovládá teoretický základ. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen řešit náročnější úlohy hlavně s pomocí zkoušejícího, 
dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, teoretický základ ovládá 
nepřesně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen řešit náročnější úlohy samostatně, dokáže 
zvládnout pouze dílčí kroky, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího 
opravit, ovládá pouze základní učivo, postupu řešení rozumí pouze částečně, teoretický 
základ ovládá neúplně. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen řešit zadané úlohy s dopomocí zkoušejícího, 
nedokáže zvládnout ani dílčí kroky, postupu řešení nerozumí, ovládá pouze základní učivo. 

 
  



 
Předmět: IVT 

Forma:  Ústní zkouška s využitím PC. 

Příprava:  30 minut 
 Pomůcky: školní PC, které obsahuje programy potřebné k vykonání zkoušky. 

Požadavky:  Žák má celkový přehled o středoškolském učivu IVT a orientuje se v něm. 
 Žák prokáže, že je schopen aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních příkladů. 
 Žák svůj postup řešení zdůvodňuje logicky správnými argumenty. 
 Žák umí používat softwarové nástroje pro řešení úloh. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák samostatně a správně zpracovává praktické úkoly a umí 
samostatně vysvětlit teorii. Znalosti umí propojit s praxí.  Na doplňující otázky odpovídá 
správně 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák samostatně a správně zpracovává praktické úkoly a umí 
samostatně vysvětlit teorii. Dělá drobné chyby a umí je na upozornění učitele opravit. Na 
doplňující otázky odpovídá převážně správně 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák umí vypracovat samostatně praktickou úlohu nebo vysvětlit teorii. 
Na doplňující otázky odpovídá. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen samostatně vyřešit ani praktickou úlohu ani 
vysvětlit teorii. Na doplňující otázky odpovídá, ale dopouští se podstatných chyb. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen samostatně vyřešit ani praktickou úlohu ani 
vysvětlit teorii. Na doplňující otázky neodpovídá. 

 
  



 
Předmět: AUDIOVIZÁLNÍ  TVORBA 

Forma:  Maturitní práce – maturitní film. 
 Ústní zkouška s využitím PC. 

Příprava:  30 minut 
 Pomůcky: školní PC, které obsahuje programy potřebné k vykonání zkoušky. 

Požadavky:  Žák odevzdá v termínu určeném školou maturitní práci – hraný, dokumentární nebo 
animovaný film o minimální délce 5 minut. 

 Žák ovládá praktické dovednost z oboru audiovizuální tvorby v rozsahu probíraném 
ve dvouletém semináři AVT. Zásadní roli hrají předvedené dovednosti pří 
zpracování audio a video nahrávek, úpravy fotografií, efektové tvorbě atd. 

 Žák prokáže, že je schopen aplikovat teoretické znalosti při realizaci konkrétních 
praktických úloh. 

 Žák svůj postup řešení zdůvodňuje logicky správnými argumenty. 
 Žák umí používat softwarové nástroje pro řešení úloh. 

Hodnocení   Stupeň 1 (výborný) – žák samostatně a bezchybně zpracovává praktické úkoly, 
ovládá teorii a umí ji samostatně vysvětlit. Na doplňující otázky odpovídá správně 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák samostatně a správně zpracovává praktické úkoly a 
objasňuje teorii. Dělá pouze drobné chyby, ale umí je na upozornění učitele opravit. 
Na doplňující otázky odpovídá správně 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák umí vypracovat praktickou úlohu nebo vysvětlit teorii 
s částečnou pomocí zkoušejícího. Na doplňující otázky reaguje většinou správně. 
Dopouští se dílčích nepřesností. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen samostatně vyřešit ani praktickou úlohu 
ani vysvětlit teorii. Úlohy řeší s problémy a jen s pomocí zkoušejícího. Na doplňující 
otázky odpovídá, ale dopouští se podstatných chyb. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen hovořit samostatně ani správně 
odpovídat na otázky zkoušejícího. Neumí vypracovat praktické úlohy, jeho teoretické 
znalosti jsou nedostatečné, v dané problematice se neorientuje. 

Výsledek maturitní práce se na celkovém hodnocení podílí 30% až 50% v závislosti 
na rozsahu a kvalitě odevzdaného filmu. Práci hodnotí nezávisle vedoucí práce 
(vyučující) a oponent. Za výslednou známku odpovídá vedoucí práce. Při 
posuzování práce se oba hodnotitelé zaměřují zejména na originalitu námětu a 
jeho zpracování (scénář, kameru, střih a zvuk). 

  



 
Předmět: BIOLOGIE 

Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Žák dostává k dispozici list s konkrétními otázkami a obrazový materiál k vylosovanému 

tématu.  
 K vylosovanému číslu přísluší i sada deseti fotografií organismů, které jsou součástí 

poznávací části v úvodu zkoušeni. Sada je v elektronické nebo tištěné podobě, ale  není 
k dispozici při přípravě žáka. Za přípravu sady pro zkoušení zodpovídá přísedící. 
Poznávací část zkoušky netrvá déle než dvě minuty.  

Požadavky:  Žák určí organismy na fotografiích a pojmenuje druhovými (příp. rodovými) jmény.   
 Žák hovoří k danému tématu, zodpovídá zadané otázky a reaguje na dotazy zkoušejícího. 
 Žák mluví plynule a používá odpovídající odbornou terminologii. 
 Žák dokáže popsat a vysvětlit obrazový materiál, který je k tématu k dispozici. 
 Vysvětlí funkční, ekologické, fylogenetické či jiné vztahy vážící se k danému tématu. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák mluví k vylosovanému tématu samostatně, téměř bez chyb a bez 
pomocných otázek, používá odpovídající odbornou terminologii, reaguje na doplňující 
otázky, v rámci daného tématu uvádí konkrétní příklady a souvislosti, bez problémů určí 
organismy v úvodní části zkoušení. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák mluví vcelku samostatně s minimem faktických chyb či 
pomocných otázek, používá odpovídající odbornou terminologii, reaguje na doplňující 
otázky, v rámci daného tématu uvádí konkrétní příklady a souvislosti, bez větších 
problémů určí organismy v úvodní části zkoušení.  

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen s pomocí zkoušejícího a návodných otázek pokrýt 
většinu vylosovaného tématu, alespoň částečně používá odbornou terminologii a dokáže 
reagovat na část doplňujících otázek zkoušejícího, určí většinu organismů v úvodní části 
zkoušení. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen samostatného projevu, je závislý na pomoci 
zkoušejícího a návodných otázek, je schopen objasnit jenom dílčí části otázek a má 
problémy s odbornou terminologií, není schopen určit většinu organismů v úvodní části 
zkoušení. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák nedokáže ani s dopomocí zkoušejícího odpovídat na otázky 
k danému tématu, nepoužívá odbornou terminologii, neorientuje se v obrazové příloze, 
která je k tématu k dispozici, má problémy s určováním organismů. 

 Poznámka: Jako doplňující klasifikační podklad může zkoušející využít i písemnou 
přípravu žáka. 

 
  



 
Předmět: FYZIKA 

Forma:  Ústní zkouška. 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ, psací a rýsovací potřeby 

(propisovací a obyčejná tužka, trojúhelník s ryskou, kružítko), kalkulačka. 

Maturitní zkoušku vykonává student z kompletního učiva fyziky obsaženém ve ŠVP 
Akademického gymnázia v předmětech „Fyzika“ a „Seminář z fyziky“.  

Požadavky:  Žák ovládá teoretický základ daného tématu (definice pojmů, fyzikálních veličin a jejich 
jednotek, znalost fyzikálních zákonů a jejich aplikace). 

 Žák má celkový přehled o středoškolském učivu fyziky a orientuje se v něm. 
 Žák používá správnou terminologii, vyjadřuje se přesně, používá správnou symboliku. 
 Žák prokáže, že je schopen aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních příkladů, zná 

i jejich aplikaci v praxi. 
 Žák svůj postup řešení zdůvodňuje logicky správnými argumenty. 
 Žák je schopen řešit úlohy obecně. 
Součástí zadání maturitní otázky je obrazová příloha tematicky příslušející dané otázce. 
Součástí maturitní zkoušky není maturitní práce. Student může při zkoušce využít vlastní 
protokoly z předchozího studia týkající se laboratorních cvičení, která přísluší dané maturitní 
otázce. Nemá je však k dispozici při přípravě na zkoušku. 

Hodnocení: Hodnocení zahrnuje teoretické znalosti i schopnost řešit fyzikální úlohy v rozsahu středoškolské 
fyziky. Hodnocení je komplexní, orientačně lze vyjádřit poměr v zohlednění teoretických 
znalostí a řešení úloh 70 ku 30. 

 Stupeň 1 (výborný) – žák hovoří samostatně, nedopouští se chyb, bez pomoci zkoušejícího 
řeší i složitější úlohy včetně logického zdůvodnění postupu řešení, na doplňující otázky 
odpovídá správně, bezchybně ovládá teorii, získané poznatky je schopen aplikovat v praxi. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák hovoří samostatně, dopouští se drobných nepřesností, které je 
schopen na podnět zkoušejícího opravit, s minimální pomocí zkoušejícího řeší i složitější 
úlohy včetně logického zdůvodnění postupu řešení, na doplňující otázky odpovídá správně, 
bezchybně ovládá teorii, získané poznatky je schopen aplikovat v praxi. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák nehovoří samostatně, dopouští se dílčích chyb, reaguje většinou 
správně na položené otázky, úlohy řeší s pomocí zkoušejícího, chyby při řešení je schopen 
po upozornění opravit, má podstatné mezery v teoretických znalostech, nemá jasnou 
představu o aplikaci teoretických poznatků v praxi. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák nehovoří samostatně, dopouští se ¨zásadních chyb, reaguje 
často až na dotaz zkoušejícího, na položené otázky odpovídá mnohdy nesprávně či neúplně, 
úlohy řeší pouze s pomocí zkoušejícího, dopouští se chyb, které není schopen sám opravit, 
má velké mezery v teoretických znalostech, nemá jasnou představu o aplikaci teoretických 
poznatků v praxi. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen hovořit samostatně ani správně odpovídat na 
otázky zkoušejícího, neumí řešit úlohy, jeho teoretické znalosti jsou nedostatečné, 
neorientuje se v jejich praktickém využití. 

 
  



 
Předmět: CHEMIE 

Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Žák dostává k vylosované otázce k dispozici pracovní list s: 

o názvoslovím anorganické i organické chemie,  
o chemickou rovnicí k vyčíslení, 
o příkladem k řešení, 
o konkrétními otázkami k vylosovanému tématu  
o (obrazový materiál k otázkám)  

 na potítku jsou dále připraveny k použití Matematické, fyzikální a chemické tabulky, 
periodická soustava prvků a kalkulačka 

Požadavky:  Žák pojmenuje a doplní vzorce k chemickým sloučeninám.   
 Žák dokáže vyčíslit chemickou rovnici a prokáže znalost výpočtu zadaného příkladu. 
 Žák hovoří k danému tématu, zodpovídá zadané otázky a reaguje na dotazy zkoušejícího. 
 Žák mluví plynule a používá odpovídající odbornou terminologii. 
 Žák dokáže popsat a vysvětlit obrazový materiál, pokud je k tématu k dispozici. 
 Žák uvede příklady chemických sloučenin, jejich vlastnosti a použití v běžném životě. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák mluví k vylosovanému tématu samostatně, téměř bez chyb a bez 
pomocných otázek, používá odpovídající odbornou terminologii, reaguje na doplňující otázky, 
v rámci daného tématu uvádí konkrétní příklady a souvislosti, bez problémů pojmenuje 
sloučeniny, vyčíslí rovnici a spočítá příklad v úvodní části zkoušení. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák mluví vcelku samostatně s minimem faktických chyb či 
pomocných otázek, používá odpovídající odbornou terminologii, reaguje na doplňující otázky, 
v rámci daného tématu uvádí konkrétní příklady a souvislosti, bez větších problémů 
pojmenuje sloučeniny, vyčíslí rovnici a prokáže znalost řešení výpočtu příkladu v úvodní části 
zkoušení. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen s pomocí zkoušejícího a návodných otázek pokrýt většinu 
vylosovaného tématu, alespoň částečně používá odbornou terminologii a dokáže reagovat na 
část doplňujících otázek zkoušejícího, s pomocí vyučujícího je schopen pojmenovat většinu 
sloučenin, je schopen řešit vyčíslení rovnice a dokáže částečně vypočítat příklad z úvodní části 
zkoušení. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen samostatného projevu, je závislý na pomoci 
zkoušejícího a návodných otázek, je schopen objasnit jenom dílčí části otázek a má problémy 
s odbornou terminologií. V úvodní části má žák problémy s chemickým názvoslovím, ale 
prokáže základní znalosti. Je schopen s pomocí zkoušejícího uvést oxidaci a redukci u zadané 
rovnice. Žák nedokáže vypočítat zadaný příklad ani za pomoci zkoušejícího.  

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák nedokáže ani s dopomocí zkoušejícího odpovídat na otázky 
k danému tématu, nepoužívá odbornou terminologii, neorientuje se v obrazové příloze, pokud 
je k tématu k dispozici. V úvodní části má žák problémy s chemickým názvoslovím, nedokáže 
vyčíslit chemickou rovnici a nedokáže vypočítat příklad ani za pomoci zkoušejícího. 

 Poznámka: Jako doplňující klasifikační podklad může zkoušející využít i písemnou přípravu 
žáka. 

 
  



 
Předmět: ZEMĚPIS 

Forma:  ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: maturitní otázky ze zeměpisu 2018, psací potřeby, Školní atlas světa a 

České republiky (Kartografie nebo Shocart). 
Požadavky:  Žák rozumí zadání maturitní otázky a dovede o daném tématu souvisle hovořit. 

 Během zkoušky je schopen pracovat s atlasem a využít obecně zeměpisných 
i tematických map. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák je schopen samostatně hovořit o zadaném tématu bez pomoci 
zkoušejícího s využitím atlasu a poznámek z přípravy. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák se dopouští drobných chyb. Správně reaguje na doplňující 
otázky zkoušejícího.  

 Stupeň 3 (dobrý) – žák se dopouští chyb, práce s atlasem vyžaduje upřesňující otázky 
zkoušejícího. Teoretický základ otázky zvládá nepřesně. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák je schopen hovořit o dané otázce jen částečně. Dopouští se 
častých chyb i za pomoci zkoušejícího, atlas využívá s nepřesnostmi. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák nezvládá téma otázky, na otázky zkoušejícího odpovídá 
chybně. Nedokáže využít ani map v atlasu. 

 
  



 
Předmět: DĚJINY UMĚNÍ 

Forma:  Ústní zkouška 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: obrazový materiál k jednotlivým tématům 

Požadavky:  Žák prokáže znalosti z přehledu vývoje výtvarného umění od nejstaršího období do 
současnosti. 

 Žák prokáže schopnost, na základě získaných uměnovědných poznatků, samostatně 
pracovat s vybranými ukázkami uměleckých děl. 

 Žák obhájí ročníkovou seminární práci zpracovanou na vybrané téma. 

Hodnocení:  Stupeň 1 (výborný) – žák zvládá bez pomoci veškerou zkoušenou látku, orientuje se 
v otázce, samostatně pracuje s obrazovým materiálem. 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák zvládá s drobnou pomocí veškerou zkoušenou látku, 
orientuje se v otázce, s mírnou pomocí pracuje s obrazovým materiálem. 

 Stupeň 3 (dobrý) – žák zvládá s pomocí zkoušenou látku, s pomocí návodných otázek se 
orientuje v otázce a pracuje s obrazovým materiálem. 

 Stupeň 4 (dostatečný) – žák prokáže s pomocí základní znalosti, základní orientaci 
v otázce, základní zařazení obrazových ukázek. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák neprokáže ani s pomocí základní znalosti, v otázce ani 
v obrazovém materiálu se neorientuje. 

 Ročníková seminární práce je hodnocena samostatně, váha známky je jedna třetina 
celkového hodnocení maturitní otázky. 

 
  



 
Předmět: ESTETICKÁ VÝCHOVA - HUDEBNÍ 

Forma: ● Obhajoba maturitní práce 15 minut 
● Ústní zkouška 15 minut 

Příprava: ● Příprava k obhajobě trvá 15 minut.  
● Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.  
● Pomůcky: psací potřeby, nosič flash disk 

Požadavky: Maturitní práce: 

Téma maturitní práce: 
Bližší pravidla pro vypracování maturitní práce včetně příkladů jsou zpracovány v dokumentu 
„Jak napsat maturitní práci“. 
 
Formální úroveň: 
- vzhled stránky 
- formát textu 
- jazyková úprava 
 
Obsahová úroveň: 
- úvod a cíl práce 
- dodržení zadané osnovy 
- správné vystižení dané problematiky 
- rozsah práce 
- závěr a vlastní myšlenky 
- přílohy – rozsah a vhodnost 
 
Obhajoba maturitní práce: 
- vlastní prezentace práce 
- jasné vysvětlení cíle, jeho realizace 
- reakce a vyjádření k posudku vedoucího práce a oponenta 
- věcné a jasné odpovědi při diskuzi 
 

Ústní zkouška 

● Žák ovládá teoretický základ daného tématu (fakta, pojmy, definice a zákonitosti), 
chápe vztahy mezi nimi. Orientuje se ve středoškolském učivu. 

● Žák prokáže, že je schopen uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 

● Důraz je kladen na přesné užívání odborné terminologie, notového zápisu v hudební 
teorii a správné a výstižné formulace v oblasti dějin hudby.   

 

Celkové 
hodnocení 
zkoušky: 

 

 Váha maturitní práce včetně obhajoby je 40%, 
 váha ústní zkoušky je 60%, 
 výsledná známka je dána váženým průměrem známky z jednotlivých částí a jeho 
zaokrouhlením. 

Hodnocení 
maturitní práce: 

 Stupeň 1 (výborný)  85% - 100%  Maturitní práce zcela odpovídá zadání, poznatky a 
pojmy jsou ucelené, úplné a přesné. Projev je výstižný a správný, výstupy jsou esteticky 
graficky upraveny, jsou přípustné jen menší nedostatky. 



 Stupeň 2 (chvalitebný) 70% - 84,99% Maturitní práce odpovídá zadání, poznatky a 
pojmy jsou téměř ucelené, úplné a přesné. Projev je výstižný a správný, bez větších 
nepřesností, výstupy jsou esteticky graficky upraveny, jsou přípustné menší nedostatky. 
  Stupeň 3 (dobrý) 55% - 69,99% Maturitní práce téměř odpovídá zadání, poznatky a 
pojmy jsou  ucelené, s dílčími nepřesnostmi. Projev není zcela výstižný a správný, s řadou 
nepřesností. Obsah práce je dodržen s častými nedostatky. 
 Stupeň 4 (dostatečný) 40% - 54,99% Maturitní práce neodpovídá zadání, poznatky a 
pojmy jsou neucelené, se zásadními nepřesnostmi.  Projev není výstižný a zcela správný, 
výstupy nejsou zcela estetické. Obsah práce není dodržen s častými nedostatky. 
 Stupeň 5 (nedostatečný) 0% - 39,99% Maturitní práce zcela neodpovídá zadání, 
poznatky a pojmy jsou neucelené, se zásadními nepřesnostmi.  Projev není výstižný a je zcela 
nesprávný, výstupy často zcela chybí. Obsah práce není zcela dodržen. 
 
Návrh na hodnocení maturitní práce podává vedoucí práce a oponent. 
 
Dílčí zkouška konaná obhajobou maturitní práce z Estetické výchovy - hudební 
 
Maturitní práce je bodově ohodnocena dle následujících kritérií. Maximální možný počet bodů 
činí 40 (100%). K dosaženému a sečtenému počtu bodů se vypočte procentuální hodnota 
(procento úspěšnosti) a přiřadí se stupeň hodnocení. 
  
Kritéria hodnocení maturitní práce (bodové hodnocení): 
Formální stránka práce - 
Rozsah maturitní práce (1 - 5 bodů) 
Formální a grafická úprava práce (1 - 5 bodů) 
Přehlednost a členění práce (1 - 5 bodů) 
Obsahová stránka práce - 
Odborná terminologie a práce s literaturou (1 - 5 bodů) 
Formulace cílů (1 - 5 bodů) 
Praktické zpracování (cíl, výzkum, metody) (1 - 5 bodů) 
Naplněnost cílů (1 - 5 bodů) 
Formulace závěrů (1 - 5 bodů) 
Celkový součet bodů: (max. 40 bodů) 
  
PowerPointová prezentace 
Prezentace bude vytištěnou přílohou k maturitní práci. Prezentace musí být v rozsahu 
minimálně 5 (+2) počítačové stránky (slide). 
5 slides – odborný text, audio, video nebo fotografie, 
2 slides – iniciály (jméno, školní rok, škola) a úvod nebo závěr práce. 
Student přinese k maturitní zkoušce na obhajobu danou prezentaci na nosiči flash disk. 
Prezentace je zaměřena na konkrétní hudební problematiku nebo hudební ukázku a její 
interpretační nebo interpretačně-teoretický rozbor. Text se píše stručně, případně formou 
odrážek. 

Hodnocení ústní 
zkoušky: 

 Stupeň 1 (výborný) – žák je schopen řešit úkoly samostatně bez pomoci zkoušejícího, 
bezchybně ovládá teoretický základ, jeho ústní a písemný projev je správný a výstižný.   
 Stupeň 2 (chvalitebný) – žák je schopen řešit úkoly samostatně, dopouští se drobných 
chyb, které na základě upozornění zkoušejícího dokáže opravit, bezchybně ovládá teoretický 
základ, jeho ústní a písemný projev má menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. 
 Stupeň 3 (dobrý) – žák je schopen řešit úkoly hlavně s pomocí zkoušejícího, dopouští 
se chyb, které je schopen s korekcí zkoušejícího opravit, teoretický základ ovládá nepřesně, 
jeho ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. 



 Stupeň 4 (dostatečný) – žák není schopen řešit úkoly samostatně, dokáže zvládnout 
pouze dílčí kroky, dopouští se chyb, které je schopen s pomocí zkoušejícího opravit, ovládá 
pouze základní učivo, teoretický základ ovládá neúplně, jeho ústní a písemný projev má 
zpravidla vážné nedostatky ve správnosti a výstižnosti. 
 Stupeň 5 (nedostatečný) – žák není schopen řešit zadané úkoly s pomocí zkoušejícího, 
nedokáže zvládnout ani dílčí kroky, dopouští se chyb, které není schopen s korekcí 
zkoušejícího opravit, v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti a 
výstižnosti. 

 
  



 
Předmět: LATINA 

Forma:  Ústní zkouška 

Jednotlivé části 
ústní zkoušky a 
jejich váha: 

 Ústní zkouška se skládá ze 2 částí: 
1) překlad a výklad úryvku z originálního latinského textu (bez slovníku).. váha 50% 
                                                                                           (překlad 25%, výklad 25%) 
2) ústní pojednání o daném tématu (antická, zvláště římská literatura)....   váha 50% 

Příprava:  15 minut 
 Pomůcky: úryvek z originálního latinského textu; nástin tématu maturitní otázky 

Požadavky:  Žák je schopen samostatného projevu 
 Žák je schopen adekvátně daným podmínkám přeložit zadaný úryvek do českého jazyka  
 Žák reaguje na otázky a je schopen vést dialog se zkoušejícím (přísedícím) 
 Žák prokáže, že rozumí danému tématu a projeví zásadní faktografické znalosti k tématu 
 Žák prokáže zásadní znalosti o fungování relevantních gramatických jevů v latině 

Hodnocení: Po celu dobu ústní zkoušky se hodnotí: 
 srozumitelnost a souvislost projevu žáka a jeho relevance k vylosovanému tématu 
 znalost faktografie tématu a širších souvislostí 
 lexikální kompetence – důraz je kladen na pasivní znalost relevantního lexika 
 gramatická kompetence – důraz je kladen na znalost základních i některých složitějších 

gramatických struktur latiny, vycházejících z probrané látky  
 fonologická kompetence – důraz je kladen na správnost výslovnosti latinských slov a na 

plynulé čtení zadaného úryvku 
 prozódická kompetence – v případě výňatku z oblasti latinské poezie se hodnotí schopnost 

správné práce s daným metrem básně   
 

 Stupeň 1 (výborný) – bezchybný nebo téměř bezchybný překlad a výklad úryvku textu, 
výborná znalost gramatických jevů, výborná znalost vylosovaného tématu, bezprostřední a 
správná reakce na případné rozvíjející dotazy zkoušejícího (přísedícího) 

 Stupeň 2 (chvalitebný) – drobné chyby v překladu a výkladu, drobné neznalosti 
příslušných gramatických jevů, velmi dobrá znalost tématu, velmi dobrý ústní projev, 
správná reakce na dotazy zkoušejícího (přísedícího) 

 Stupeň 3 (dobrý) – častější výskyt překladových chyb, závažnější neporozumění obsahu 
textu, větší neznalosti v oblasti gramatiky, dobrá až dostatečná znalost tématu, slušný 
slovní projev, žák je schopen reagovat na zjednodušené dotazy zkoušejícího (přísedícího) 

 Stupeň 4 (dostatečný) – častý výskyt chyb v překladu i výkladu, špatný výklad či 
neznalost gramatických jevů, povrchní znalost tématu, velmi špatná reakce i na 
zjednodušené dotazy zkoušejícího 

 Stupeň 5 (nedostatečný) – výrazně špatný překlad a naprosto nevyhovující výklad 
zadaného úryvku, závažná neznalost gramatických jevů, nedostatečná znalost tématu, žák 
nerozumí zjednodušeným dotazům zkoušejícího (přísedícího) a nereaguje na ně 

 


