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Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
pro jarní a podzimní termín 2020 

 
Cizí jazyky 
Váha dílčích zkoušek 
 

Písemná zkouška Ústní zkouška 
Didaktický test Písemná práce 

1 1  
2 1 

 
Hranice úspěšnosti a převod bodové hodnoty výsledku písemných zkoušek na známky 
 
1 (výborný) 2 (chvalitebný) 3 (dobrý) 4 (dostatečný) 5 (nedostatečný) 
100 – 88 % 87 – 74 % 73 – 59 % 58 – 44 % 43 % a méně 
 
Žák vykoná dílčí zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí hranice 
úspěšnosti zkoušky. 
Žák vykoná zkoušku z cizího jazyka úspěšně, pokud vykoná úspěšně písemnou i ústní zkoušku.  
Známka z písemné zkoušky z cizího jazyka se vypočítá jako aritmetický průměr získaných 
procentních bodů z didaktického testu a z písemné práce. Výsledná známka ze zkoušky z cizího 
jazyka se vypočítá jako vážený průměr známek z písemné a ústní zkoušky.   
Pro získání daného stupně hodnocení je třeba dosažení minimálního počtu procentních bodů, který 
odpovídá spodní hranici procentního intervalu.  Dosažený procentuální výsledek se nezaokrouhluje. 
 
Kritéria hodnocení písemné práce 
1. Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce 
2. Organizace textu / koherence a koheze textu 
3. Lexikální kompetence (přesnost a rozsah použité slovní zásoby a pravopis) 
4. Gramatická kompetence (přesnost a rozsah použitých mluvnických prostředků) 
 
Kritéria hodnocení ústní zkoušky 
1. Zadání / Obsah a projev žáka 
2. Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a vhodnost použití) 
3. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti 
4. Fonologická kompetence (plynulost projevu, výslovnost, intonace) 
 
Deskriptivní geometrie  
Váha dílčích zkoušek 
 

Maturitní práce Ústní zkouška 
1 2 
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Žák vykoná zkoušku z deskriptivní geometrie úspěšně, pokud obhájí úspěšně maturitní práci 
a vykoná úspěšně ústní zkoušku.  
Výsledná známka z deskriptivní geometrie se vypočítá jako vážený průměr známek z maturitní 
práce a ústní zkoušky.  
 
Kritéria hodnocení maturitní práce 
1. Splnění zadání, preciznost provedení, zpracování ozdobných prvků staveb 
2. Využití pokročilejší nástrojů programu SketchUp 
3. Způsob prezentace, kultivovaný projev 
4. Využití kvadratických ploch, konoidů a šroubových ploch 
 
Hudební výchova 
Váha dílčích zkoušek 
 

Praktická zkouška Ústní zkouška 
1 2 

 
Žák vykoná zkoušku z hudební výchovy úspěšně, pokud vykoná úspěšně praktickou i ústní 
zkoušku.  
Výsledná známka z hudební výchovy se vypočítá jako vážený průměr známek z praktické  
a ústní zkoušky.  
 
Kritéria hodnocení praktické zkoušky 
1. Intonační a rytmická přesnost 
2. Výraz odpovídající žánru a danému uměleckému stylu / slohu 
3. Technické zvládnutí skladby 
4. Vhodný výběr náročnosti skladby pro sólové nebo skupinové hudební vystoupení 
 
Posuzované dovednosti: 
Sborový zpěv 
Instrumentální hra 
Sólové nebo skupinové hudební vystoupení  

 

Výtvarná výchova 
Váha dílčích zkoušek 
 

Maturitní práce Ústní zkouška 
1 2 

 
Žák vykoná zkoušku z výtvarné výchovy úspěšně, pokud obhájí úspěšně maturitní práci  
a vykoná úspěšně ústní zkoušku.  
Výsledná známka z výtvarné výchovy se vypočítá jako vážený průměr známek z maturitní práce 
a ústní zkoušky.  
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Kritéria hodnocení maturitní práce 
1. Originalita 
2. Úroveň výtvarného sdělení 
3. Pečlivost provedení práce 
4. Dodržení zadání 
5. Jednota hlavní myšlenky 
6. Úroveň prezentace práce a obhajoby 
 
Informatika a výpočetní technika 
Váha dílčích zkoušek 
 

Praktická zkouška Ústní zkouška 
2 1 

 
Praktická zkouška 
Bodové hodnocení jednotlivých částí 
Grafika 15 b. 

Excel 15 b. 

Webová aplikace (JavaScript) 15 b. 

Programování Python 15 b. 

Programování C# 15 b. 

Word 15 b. 

PowerPoint 10 b. 
 
Hranice úspěšnosti a převod bodové hodnoty výsledku zkoušky na známku 
1 2 3 4 5 
100 – 88 b. 87 – 74 b. 73 – 50 b. 49 – 31 b. 30 – 0 b. 
 
Žák vykoná zkoušku z informatiky a výpočetní techniky úspěšně, pokud vykoná úspěšně 
praktickou i ústní zkoušku.  
Výsledná známka z informatiky a výpočetní techniky se vypočítá jako vážený průměr známek 
z praktické a ústní zkoušky.  
 
Hodnocení ústních zkoušek profilové části se provádí v souladu s pravidly stanovenými ve 
školním řádu gymnázia.   
 
V souladu s § 80a odst. 1 a § 74 odst. 10 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání v platném znění rozhoduje o klasifikaci žáka z jednotlivých zkoušek 
na návrh členů zkušební maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  
 
Hradec Králové 24. 4. 2020                    Mgr. Jiří Vojáček 
                                                                                                                           ředitel školy 


