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První maturitní den, hodnotí se: 

1. 

Pochopení zadání a příprava řešení  
(návrh zapojení, návrh řešení, rozbor úlohy apod.) 

Rozmezí 
bodů 

Hodnocení 

  Žák postupoval v přípravě samostatně, s jistotou využil teoretických poznatků.                                                    

    Žák postupoval v přípravě převážně  samostatně. Drobné korekce provedl na základě 
podnětů vyučujícího.                                                                  

 

  V přípravě se vyskytly hrubé chyby. Jsou zřejmě značné mezery v teoretických znalostech. 
Činnost žáka vyžaduje soustavnou pomoc učitele.    

 

 

2. 

Samostatný postup řešení 
(znalost základních vztahů, přehlednost, logická posloupnost, postup při měření, 

výpočtech…) 

Rozmezí 
bodů 

Hodnocení 

  Žák postupoval v řešení samostatně se znalostí dané problematiky.   

    Žák postupoval v řešení převážně  samostatně. Drobné korekce provedl na základě 
podnětů vyučujícího. 

 

  V řešení se vyskytly hrubé chyby. Jsou zřejmě značné mezery v teoretických znalostech. 
Činnost žáka vyžaduje soustavnou pomoc učitele. 

 

 

3. 

Práce s odbornou literaturou 
(katalogy, normy, tabulky, sbírky, kontrolní hodnoty, www) 

Rozmezí 
bodů 

Hodnocení 

  Žák bezvadně ovládá práci s odbornou literaturou.  

    Žák z větší části ovládá práci s odbornou literaturou.  

  Žák převážně nezvládá práci s odbornou literaturou.  
 

4. 

  
Dodržování odborných standardů 

(dodržování zásad BOZ, obsluha, laboratorní návyky, orientace v účetní 
problematice, kontrolní výpočty apod.) 

Rozmezí 
bodů 

Hodnocení 

  Žák dodržuje standardy.    
  Žák z větší části dodržuje standardy.  

  Žák nedodržuje standardy.  
 
Druhý maturitní den, hodnotí se: 

5.  

Zpracování technické zprávy  
(práce se SW, výkresy, schopnost zpracovat získané hodnoty, grafický projev) 

Rozmezí 
bodů 

Hodnocení 

  
Zpráva žáka je ucelená výstižná a přesná zpracovaná s využitím výpočetní 
techniky. Vyvozené závěry i získané výsledky odpovídají teoretickým 
předpokladům. Grafický projev je estetický. 

 

  
  

Zpráva žák je v podstatě ucelená, bez podstatnějších chyb, zpracovaná převážně 
s využitím výpočetní techniky. Grafický projev je na dobré úrovni. 

 

  
Ve zprávě žáka je řada závažných chyb svědčících o nezvládnutí zadání. Zpráva 
je nepřehledná, graficky na velmi špatné úrovni.  

 

 

Celkový počet dosažených bodů:  

Navržené hodnocení praktické maturitní zkoušky:  

 

Žákům se SPU-O vyřadit kapitoly hodnocení dle Doporučení ŠPZ. Bodové hodnocení přerozdělit v odpovídajícím 
poměru do ostatních kapitol tak, aby byl zachován celkový počet bodů. 
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Hodnocení praktických maturit na SPŠ v Chomutově 
 
Maximální dosažitelný počet bodů je 100. Na jeho základě se provede návrh klasifikace žáka 
dle následující tabulky: 

BODOVÉ HODNOCENÍ HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ 
ZKOUŠKY 

100 – 90 Výborný 
89 – 75 Chvalitebný 
74 – 55 Dobrý 
54 – 41 Dostatečný 
40 - 0 Nedostatečný 

 
V jednotlivých oddílech (1 až 5) se uvede dosažitelný počet bodů. Součet dosažitelných bodů 
ve všech hodnocených oddílech musí dát 100. Dále se zaškrtne jedno ze tří nabídnutých 
slovních hodnocení, které se nejvíce přibližuje skutečným schopnostem žáka a bodově se 
ohodnotí. Bodové hodnocení musí odpovídat hodnocení slovnímu. Proto se v závorce uvede 
bodové rozpětí, které musí vycházet z maximálního dosažitelného počtu bodů a rozdělí se 
přibližně dle následujícího klíče (1. hodnocení 70% - 100% bodů, 2. hodnocení 40% - 70% 
bodů, 3. hodnocení 0% - 40% bodů). Rozdělení bodů v rámci jednoho předmětu bude 
jednotné!!! Vyplněný formulář je jako návrh pro klasifikaci žáka přílohou každé praktické 
maturitní práce. 

Při klasifikaci výsledků praktických činností se hodnotí zejména: 
a) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  
b) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  
c) samostatnost a iniciativa v praktických činnostech, 
d) organizace vlastní práce  

 
 


