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Hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 
IV.A - 7941K41 Gymnázium, denní forma vzdělávání  

 
 
1. Všeobecná ujednání 

Hodnocení žáka schvaluje zkušební komise hlasováním. 
Prospěch žáka se klasifikuje pěti stupni:  

• výborný 
• chvalitebný 
• dobrý 
• dostatečný 
• nedostatečný 

 
2. Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů profilové části MZ 

(dějepis, biologie, zeměpis, chemie, fyzika, matematika, základy společenských věd, 
informatika a výpočetní technika.) 
Prospěch: 
a) Výborný – žákův projev při odpovědi je přesný a výstižný, žák ovládá požadované 

poznatky, fakta a pojmy a chápe a aplikuje vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se logicky 
správně, zřetelně a samostatně. 

b) Chvalitebný - žákovy poznatky jsou ucelené, logicky správné, občas se projeví 
nepřesnosti, které žák dokáže s pomocí učitele napravit. 

c) Dobrý - žák učivo ovládá, větší chyby dokáže korigovat s pomocí učitele. 
d) Dostatečný - žák je schopen s nápovědou učitele odpovídat na otázky a dokáže, opět 

s pomocí učitele, používat získané vědomosti. 
e) Nedostatečný – žák odpovídá nepřesně a neúplně, ani s pomocí učitele nedovede své 

vědomosti přijatelně a logicky prezentovat. 
 
3. Zkouška z cizího jazyka v profilové části MZ 

Při hodnocení výkonů žáků při ústní zkoušce z cizího jazyka je kladen stejný důraz na kvalitu 
prezentace osvojených poznatků a na správnost jazykového projevu. Výkon žáka bude 
hodnocen podle následujících kritérií: 

Prospěch: 
a) Výborný – žákův projev při odpovědi je přesný a výstižný, žák ovládá požadované poznatky, 

fakta a pojmy a chápe a aplikuje vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se logicky správně, zřetelně a 
samostatně. Z jazykového hlediska je žákův projev plynulý bez závažných gramatických a 
lexikálních chyb. Reaguje pohotově s využitím bohaté slovní zásoby, výslovnost je správná. 

b) Chvalitebný - žákovy poznatky jsou ucelené, logicky správné, občas se projeví nepřesnosti, 
které žák dokáže s pomocí učitele 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. 
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c) Dobrý - žák učivo ovládá, větší chyby dokáže korigovat s pomocí učitele. Jazykový projev 
není zcela plynulý, dochází v něm k občasným gramatickým a lexikálním chybám, je však 
srozumitelný. Žák na otázky reaguje pomaleji a s chybami.  

d) Dostatečný - Žák je schopen s nápovědou učitele odpovídat na otázky a dokáže, opět 
s pomocí učitele, používat získané vědomosti. Jeho jazykový projev postrádá nesouvislosti, 
projevují se v něm závažné gramatické i lexikální chyby, občas je nesrozumitelný. Reakce 
na otázky jsou pomalé, většinou chybné. Výslovnost je špatná. 

e) Nedostatečný – Žák odpovídá nepřesně a neúplně, ani s pomocí učitele nedovede své 
vědomosti přijatelně a logicky prezentovat. Žákův jazykový projev je nesouvislý se 
závažnými chybami. Žák je neschopen reagovat na zadané podněty, v jeho projevu dochází 
k chybám, výslovnost je nesprávná, často nesrozumitelná. 

 
 
Souhlasím s klasifikačním řádem profilové části maturitní zkoušky. 
 
 
V Olomouci dne 29. 3. 2019 
 
               ___________________________________ 
       předsedkyně / předseda maturitní komise 
 

 

                     

    ___________________________________________________________ 

                                                                       místopředsedkyně / místopředseda maturitní komise 
   

 

               __________________________________ 

               třídní učitel /třídní učitelka 
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Členové maturitní komise: 
 

Jméno Podpis 
Mgr. Kateřina Havranová  
Mgr. Jaroslav Teplý  
RNDr. Pavlína Hartmannová  
Mgr. Lucie Marková  
Mgr. Renáta Havelková  
Mgr. Jana Pazderová  
Mgr. Peter Ferenc  
Mgr. Jiřina Kovářová  
PhDr. Kateřina Kostková  
Mgr. Ivan Studnička  
Mgr. Stěpan Stěpanov  
RNDr. Evžen Mayer  
Mgr. Jaroslav Petr  
Mgr. Martina Puškášová  
Mgr. Olga Konečná  
Mgr. Hana Solařová  
Mgr. Jiří Daniel  
Mgr. Jana Urbášková  
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