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Klasifikační stupeň Očekávané znalosti a dovednosti – ústní zkouška 

výborný Žák hovoří samostatně. Provede úplný a ucelený výklad zadaného 

tematického okruhu. Použije správné odborné termíny, logicky je 

uspořádá, uvede příklady z praxe. Správně odpoví na doplňující 

otázky členů zkušební komise. 

chvalitebný Žák hovoří převážně samostatně, s menší pomocí učitele provede 

úplný a ucelený výklad. Použije správné odborné termíny, aplikuje je 

do praxe, použije příklady. Na doplňující otázky členů zkušební 

komise odpovídá většinou správně. 

dobrý S pomocí učitele provede výklad, samostatný projev je s mezerami ve 

znalostech a s chybami v logické návaznosti. S menšími nepřesnostmi 

používá odborné termíny, uvede příklady z praxe. Na doplňující 

otázky členů zkušební komise odpovídá částečně. 

dostatečný Žák neprovede úplný a ucelený výklad ani s pomocí učitele. Prokáže 

pouze dílčí znalosti, odborné termíny používá s velkými 

nepřesnostmi. Není schopen teoretické poznatky doplnit o příklady 

z praxe. Na doplňující otázky odpovídá většinou nesprávně. 

nedostatečný Žák se v daném tématu sám neorientuje. Není schopen vůbec hovořit 

samostatně. Dopouští se závažných chyb, volí nesprávné odborné 

termíny, nedokáže uvádět příklady z praxe. Na doplňující otázky 

členů komise není schopen správně odpovědět. 

Klasifikační stupeň Očekávané znalosti a dovednosti - obhajoba maturitní práce 

výborný Žák má připravenou přehlednou prezentaci o své maturitní práci, na 

základě které dokáže téma své práce samostatně představit maturitní 

komisi. Provede úplný a ucelený výklad zadaného tematického 

okruhu. Použije správné odborné termíny, logicky je uspořádá, uvede 

příklady z praxe. Správně odpoví na všechny otázky členů zkušební 

komise. 

chvalitebný Žák svoji maturitní práci představuje maturitní komisi převážně 

samostatně, s menší pomocí učitele provede úplný a ucelený výklad. 

Použije správné odborné termíny, aplikuje je do praxe, použije 



příklady. Na doplňující otázky členů zkušební komise odpovídá 

většinou správně. 

dobrý Připravená prezentace maturitní práce je s mezerami ve znalostech a s 

chybami v logické návaznosti. S menšími nepřesnostmi používá 

odborné termíny, uvede příklady z praxe. Na doplňující otázky členů 

zkušební komise odpovídá částečně. 

dostatečný Žák neprovede úplný a ucelený výklad své maturitní práce ani 

s pomocí učitele. Prokáže pouze dílčí znalosti, odborné termíny 

používá s velkými nepřesnostmi. Není schopen teoretické poznatky 

doplnit o příklady z praxe. Na doplňující otázky odpovídá většinou 

nesprávně. 

nedostatečný Žák nepředloží prezentaci své maturitní práce, není schopen vůbec 

hovořit samostatně. Dopouští se závažných chyb, volí nesprávné 

odborné termíny, nedokáže uvádět příklady z praxe. Na doplňující 

otázky členů komise není schopen správně odpovědět. 

 

V souladu s Vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, §24, odst.6: Žák vykoná zkoušku 

nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 až 4. V případě, že se zkouška 

skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, 

opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně. 

Celkové hodnocení zkušebního předmětu Informatika a výpočetní technika se stanoví 

váženým aritmetickým průměrem z obou konaných dílčích zkoušek, přičemž ústní zkouška 

má váhu 2 a obhajoba maturitní práce váhu 1. 

 

Tišnov 31. srpna 2019 

 

 

Navrhl: PhDr. Barbora Holubová  

 ředitelka školy 

 

Projednáno a schváleno zkušební maturitní komisí před zahájením profilových maturitních 

zkoušek dne …………….. 2020. 


