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   KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU 

Školní rok 2020/2021 

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch  

 

1. Kritéria hodnocení maturitní práce vedoucím  

Maximální počet dosažených bodů celkem za konzultanta – 30 

Formální stránka 

A. Pravopis          2 

1. dodržování Pravidel českého pravopisu 

2. jazyková a gramatická spisovnost textu 

B. Práce s literaturou         1 

1. využití a vhodnost výběru odborné literatury pro zpracování práce 

C. Logická stavba práce        1 

1. vzájemná návaznost jednotlivých kapitol a subkapitol 

2. vynechání či věnování příliš málo místa určitému tématu 

3. nadbytečnost či příliš mnoho místa věnovaného určitému tématu 

D. Stylistická úroveň         1 

1. čtivost 

2. jiné 

Obsahová stránka 

A. Hloubka provedené analýzy       3 

1. sledování obecných souvislostí i práce s detaily 

2. poměr obecné části práce a vlastní tvůrčí části maturitní práce 

B. Originální prvky - např. originální postup, úvaha, zpracování apod.        2 

C. Schopnost interpretovat dosažené poznatky a vyvozovat závěry  2 

1. není důležité pouze vyhledat konkrétní informace, ale také je umět 

interpretovat 

D. Stupeň splnění tematického obsahového cíle práce    5 

1. náročnost práce z hlediska svého tematického obsahového cíle 

2. dodržení zadaného tématu 

E. Možnost využitelnosti výsledků maturitní práce v praxi   3 
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F. Pravidelnost konzultací, iniciativa a samostatnost při zpracovávání  5 

1. pravidelnost konzultací 

2. aktivní přístup, samostatnost při tvorbě maturitní práce 

G. Splnění požadované náročnosti, celková úroveň maturitní práce  5 

Závěr – textově zhodnotit: 

Obsahové klady  

1. zhodnocení obsahových kladů maturitní práce 

Obsahové nedostatky a jiné poznámky k maturitní práci 

1. poukázání na případné obsahové nedostatky maturitní práce 

 

2. Kritéria hodnocení maturitní práce oponentem 

Maximální počet dosažených bodů celkem za oponenta - 10 

Obsahová stránka 

A. Hloubka provedené analýzy       2 

1. sledování obecných souvislostí i práce s detaily 

2. poměr obecné části práce a vlastní tvůrčí části maturitní práce 

B. Originální prvky - např. originální postup, úvaha, zpracování apod. 1 

C. Schopnost interpretovat dosažené poznatky a vyvozovat závěry 1 

1. není důležité pouze vyhledat konkrétní informace, ale také je umět 

interpretovat 

D. Stupeň splnění tematického obsahového cíle práce    2 

1. náročnost práce z hlediska svého tematického obsahového cíle 

2. dodržení zadaného tématu 

E. Možnost využitelnosti výsledků maturitní práce v praxi  1 

F. Splnění požadované náročnosti, celková úroveň maturitní práce 3 

Závěr – textově zhodnotit: 

Obsahové klady  

1. zhodnocení obsahových kladů maturitní práce 

Obsahové nedostatky a jiné poznámky k maturitní práci 

2. poukázání na případné obsahové nedostatky maturitní práce 
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3. Kritéria hodnocení maturitní práce – IKT 

Maximální počet dosažených bodů - 8 

Technické provedení práce  

A. Nastavení okrajů         1  

B. Úprava nadpisů          1  

C. Úprava textu          1  

D. Jednotná grafická úprava        1  

E. Číslování tabulek a obrázků        1  

F. Číslování stránek         1 

G. Automaticky vygenerovaný obsah       1 

H. Použitá literatura         1 

1. řádné vyznačení všech citací a parafrází v textu maturitní práce 

2. splnění formálních náležitostí uváděných odkazů na literaturu 

 

4. Kritéria hodnocení maturitní práce – anotace – jazyk 

Maximální počet dosažených bodů - 2 

A. Jazyková a gramatická správnost textu      2 

 

    5.  Kritéria hodnocení obhajoby maturitní práce 

            Maximální počet dosažených bodů - 50 

Formální stránka  

A. Komunikační úroveň verbální a neverbální  

Maximální počet dosažených bodů - 5     5 

B. Komunikační úroveň – cizí jazyk  

Maximální počet dosažených bodů - 5 

1. Lexikální kompetence       2 

a. vliv chyb ve slovní zásobě na porozumění 

b. rozsah použité slovní zásoby 

2. Gramatická kompetence      1 

a. vliv chyb na porozumění 

b. šíře použití mluvnických prostředků 
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3. Fonologická kompetence      1 

a. plynulost ústního projevu 

b. výslovnost a intonace 

4. Komunikační strategie a textová návaznost    1 

a. zvolení vhodných komunikačních prostředků 

b. sled myšlenek a logická uspořádanost projevu 

C. Grafická úroveň prezentace – technické provedení 

Maximální počet dosažených bodů - 5 

1. Dodržení struktury prezentace      1 

2. Jednotná grafická úprava       2 

3.  Dodržení pravidla 5x5      2 

 

Obsahová stránka 

A. Odborná a věcná správnost       3 

B. Výtah podstatných tezí maturitní práce      2 

C. Splnění požadované náročnosti obhajoby maturitní práce   10 

D. Zodpovězení otázek         20 

 

 

Výsledná známka maturitní práce je stanovena níže uvedeným dosaženým bodovým 

ohodnocením součtu jednotlivých hodnocení 

 

Celkový maximální počet dosažených bodů – 100 

 

Celkové hodnocení práce:  

 

 

 

 

 

 

 

Bodové 

rozmezí 

Výsledné hodnocení dle 

klasifikační stupnice 

90 – 100 1 - výborný 

75 – 89 2 - chvalitebný 

55 – 74 3 - dobrý 

40 – 54 4 - dostatečný 

0 – 39 5 - nedostatečný 
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Projednáno v předmětové komisi dne: 10. 9. 2020 

 

V souladu s § 24 odst. vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, je každá zkouška profilové části 

hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice 

úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy a 

nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.  

 

Schváleno/navrženo ředitelkou školy dne: 18. 9. 2020 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r. 

                     ředitelka školy 

 

 

 
 

https://www.msmt.cz/file/48862/download/
https://www.msmt.cz/file/48862/download/

