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ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK 

PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

JARNÍ A PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
PLATNÉ I PRO ŽÁKY – ABSOLVENTY, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K OPRAVNÉ ZKOUŠCE NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠCE 

 

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro obor vzdělání:  

       37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

      75-41-M/01 Sociální činnost 

      64-41-L/51 Podnikání (denní a dálková forma) 

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK pro obor vzdělání:  

      37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

      75-41-M/01 Sociální činnost 

      64-41-L/51 Podnikání (denní a dálková forma)                                                                                     

Předmět: RUSKÝ JAZYK pro obor vzdělání:  

      37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

      75-41-M/01 Sociální činnost 

      64-41-L/51 Podnikání (dálková forma) 

Předmět: EKONOMICKÝ BLOK pro obor vzdělání: 

      37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

Předmět: DOPRAVNĚ-LOGISTICKÝ BLOK pro obor vzdělání: 

      37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

Předmět: PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE pro obor vzdělání: 

      75-41-M/01 Sociální činnost 

Předmět: SOCIÁLNI POLITIKA A PEČOVATELSTVÍ pro obor vzdělání: 

      75-41-M/01 Sociální činnost 

Předmět: EKONOMIKA PODNIKU pro obor vzdělání: 

      64-41-L/51 Podnikání (denní a dálková forma) 

 

Předmět: BLOK ÚČETNICTVÍ, DANÍ, MARKETINGU a MANAGEMENTU pro obor vzdělání: 

      64-41-L/51 Podnikání (denní a dálková forma) 

 

Hodnocení ústních MZ ve školním roce 2020/2021 se řídí Přílohou č. 1 Školního řádu – Pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků (viz níže) 

 
 Při klasifikaci výsledků se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

▪ ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů;  

▪ schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při      

      výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí;  

▪ kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost;  

▪ aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim;  

▪ přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu;  

▪ kvalita výsledků činností  

 

stupeň 1 – výborný:  

žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 

ústní a písemný projev je správný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. V písemných projevech dosáhl více 

než 90 % úspěšnosti.  

Stupeň 2 – chvalitebný:  

žák ovládá učebními dokumenty vymezené poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně, pohotově vykonává 

požadované činnosti. Samostatně a produktivně nebo s pomocí menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 
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poznatky a dovednosti při řešení úkolů, výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Uvažuje správně, v jeho myšlení 

se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez větších nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších 

nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. V písemných projevech 

dosáhl 70–90 % úspěšnosti. 

Stupeň 3 – dobrý:  

žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených poznatků mezery. Požadované činnosti nevykonává vždy 

přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje při řešení úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Jeho uvažování je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není přesný a výstižný, 

grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen 

samostatně studovat podle návodu učitele. V písemných projevech dosáhl 40–70 % úspěšnosti.  

Stupeň 4 – dostatečný:  

žák má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, při provádění požadovaných činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla závažné nedostatky. Výsledky jeho činností nejsou kvalitní, 

grafický projev má závažné nedostatky a je neestetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. V písemných projevech dosáhl 20–40 % úspěšnosti.  

Stupeň 5 – nedostatečný:  

žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. Není schopen uplatňovat vědomosti a dovednosti ani s pomocí učitele. 

Neprojevuje samostatnost v uvažování, vyskytují se u něj logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má 

velmi závažné nedostatky. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na velmi nízké úrovni. Závažné 

nedostatky a chyby nedokáže opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. V písemných projevech 

dosáhl méně než 20 % úspěšnosti. 


