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Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky  

V souladu s § 79, odst. 3, školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění určila ředitelka školy následující 
povinné profilové (školní) maturitní zkoušky pro jednotlivé obory: 

1) Obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva   

 I.   Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury 

 II.    Písemná zkouška z Anglického jazyka  

III. Praktická zkouška z předmětu Odborný výcvik  

 IV.   Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Český jazyk a literatura 

 V.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Anglický jazyk 

 VI.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Dějiny výtvarné kultury 

 VII.   Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Technologie 

        

2) Obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba  

 I.   Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury 

 II.    Písemná zkouška z Anglického jazyka  

III.    Praktická zkouška z předmětů Technologie a Konstrukce  

 IV.   Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Český jazyk a literatura 

 V.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Anglický jazyk 

VI.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Technologie 

 VII.   Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Konstrukce. 

 

Hodnocení jednotlivých profilových zkoušek 

 

1) Hodnocení písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (obory 1 a 2) 

Hodnocení je v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, v platném znění. 

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 
slov. Rozsah, respektive počet slov, vychází z Metodického materiálu schváleného MŠMT, a kromě specifikace 
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toho, co se počítá za jedno slovo, stanovuje i toleranci k počtu slov podle povahy textu, bodovou škálu  
a rozlišení hrubých a malých chyb. 

Pro písemnou práci z českého jazyka a literatury jsou stanovena nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní 
bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.  

Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu a zápis zadání. 

Žák má k dispozici povolené pomůcky, konkrétně Pravidla českého pravopisu.  

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se 
nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení. Nečitelný text není 
hodnocen. 

Cílem písemné práce z českého jazyka a literatury je, aby žák prokázal, že umí vytvořit text podle zadaných 
kritérií, dovede funkčně použít jazykové prostředky tak, aby odpovídaly stanovené komunikační situaci, a 
vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text, a to s využitím vědomostí a dovedností 
získaných v průběhu vzdělávání. 

Kritéria hodnocení:  

Písemná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena  
v níže uvedených 3 kritériích, respektive 6 podkritériích, výsledné hodnocení písemné práce je součtem 
udělených bodů za jednotlivá podkritéria.  

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  
A: téma, obsah (až 5 bodů) 
B: komunikační situace, slohový útvar (až 5 bodů) 

2. Funkční užití jazykových prostředků  
A: pravopis, tvarosloví a slovotvorba (až 5 bodů) 
B: lexikum (až 5 bodů) 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu  
A: větná syntax, textová koheze (až 5 bodů) 
B: nadvětná syntax, koherence textu (až 5 bodů) 

Vnit řní podmínky hodnocení: 

Písemná práce, která nesplňuje stanovený rozsah, a to ani s tolerancí danou slohovým útvarem, je hodnocena 
0 body v prvním kritériu a dále se nehodnotí. 

Pokud žák nezíská v 1. kritériu alespoň níže stanovený minimální počet bodů, je za písemnou práci z českého 
jazyka a literatury celkově hodnocen 0 body. 
 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií  
A: téma, obsah (alespoň 1 bod) 
B: komunikační situace, slohový útvar (alespoň 1 bod) 

 

Výsledné hodnocení:    Součet bodů 

1. Výborný     30 – 27 bodů 

2. Chvalitebný     26 – 22 bodů 
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3. Dobrý     21 – 17 bodů 

4. Dostatečný     16 – 12 bodů 

5. Nedostatečný     11 – 0 bodů 

Žák, který k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané 
školským poradenským zařízením, koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění a 
jeho specifické chyby jsou při hodnocení tolerovány. 

Písemnou práci hodnotí dle platné legislativy vyučující daného předmětu. 

 

2) Hodnocení písemné maturitní zkoušky z cizího jazyka (obory 1 a 2) 

Pro písemnou zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy v souladu s RVP a ŠVP stanoví 2 zadání, z nichž každé se 
skládá ze dvou částí.  

První část - delší text v délce 130 – 160 slov, druhá část - kratší text v délce 70-90 slov. 

Písemná zkouška trvá včetně zadání 90 minut. 

Kritéria hodnocení vychází z jazykové úrovně B1 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (SERRJ). 

Povolené pomůcky: slovník bez gramatických příloh a charakteristik typů textů 

Každá z  částí písemné zkoušky je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné 
práce je součtem bodů dosažených v obou částech. 

Kritéria  hodnocení 1. části písemné práce: 
I. Zpracování zadání / Obsah  

A Zadání   
B Rozsah, obsah   

II. Organizace a koheze textu 
A Organizace textu   
B Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)  

III. Slovní zásoba a pravopis 
A Přesnost    
B Rozsah    

IV. Mluvnické prostředky 
A Přesnost   
B Rozsah  

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet bodů za první část písemné 
práce je 24 (8 x 3). 

V případě, kdy je některá část I. kritéria Zpracování zadání/Obsah hodnocena počtem bodů „0“ , není text dále 
hodnocen a výsledný počet bodů 1. části práce je “0“.  

Kritéria  hodnocení 2. části písemné práce: 
I. Zpracování zadání / Obsah  
II. Organizace a koheze textu 
III. Slovní zásoba a pravopis 
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IV. Mluvnické prostředky 

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální počet bodů za druhou část písemné práce 
je 12 (4 x 3).  

V případě, kdy je I. kritérium Zpracování zadání/Obsah hodnoceno počtem bodů „0“ , není text písemné práce dále 
hodnocen a výsledný počet bodů 2. části práce je “0“.  

Jednotlivá kritéria hodnocení jsou podrobně popsána v Příloze ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy Č. j.: MSMT-453/2020-3 

Maximální počet bodů za celou písemnou práci je 36 bodů (24 + 12). 

Výsledné hodnocení:    Součet bodů 

1. Výborný     36 – 31 bodů 

2. Chvalitebný     30 – 26 bodů 

3. Dobrý     25 – 21 bodů 

4. Dostatečný     20 – 16 bodů 

5. Nedostatečný     15 – 0   bodů 

Žák, který k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané 
školským poradenským zařízením, koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění a 
jeho specifické chyby jsou při hodnocení tolerovány. 

Písemnou práci hodnotí dle platné legislativy vyučující daného předmětu.  

 

3) Hodnocení praktické zkoušky: 

Dle vyhlášky č.177/2009  o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou v platném znění dle § 24 Hodnocení zkoušek profilové části, odst. 1 určuji následující způsob 
hodnocení zkoušek: 

I)  Obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva   

Praktická zkouška z předmětu Odborný výcvik 

Praktická zkouška je složená ze dvou odborných předmětů:   Maturitní projekt a Odborný výcvik. V předmětu 
Maturitní projekt bude vypracována kompletní výrobní dokumentace a v odborném výcviku bude dle 
dokumentace výrobek, dílo či replika vyroben, realizován. Každá část praktické zkoušky se bodově hodnotí 
samostatně. Poměr bodového hodnocení je 20 : 80. Pro celkové hodnocení a klasifikaci praktické maturitní 
zkoušky stanovuji po projednání v metodických komisích následující kritéria s uvedeným počtem bodů:  

 

a) Maturitní projekt (zpracování výrobní dokumentace) : 

Hodnocení učitele MPR      počet bodů     

Teoretická část       0 - 4  bodů 



 
 

 

Střední škola nábytkářská a obchodní                                                                       Kontakty: 
Bystřice pod Hostýnem                                                                        sekretariát  
Holešovská 394                                                                       +420 573 380 802  
768 61 Bystřice pod Hostýnem                                                                       +420 603 299 992 
IČO: 47935952                                                                       web: www.ssno.cz 
ID datové schránky: xyuw7nq              

Konstrukční část       0 - 6  bodů 

Technologická část      0 - 6  bodů 

Grafická úprava projektu / texty, tabulky, grafy, přílohy /  0 - 4  bodů  

Maximální počet bodů      20      bodů 

b) Odborný výcvik  (zhotovený výrobek, dílo, replika) 

Hodnocení učitele odborného výcviku    počet bodů  

Rozměry výrobku      0 – 10  bodů 

Vzhled výrobku a povrchová úprava    0 – 10 bodů 

Montáž sestavy       0 – 15 bodů 

Broušení, přesnost, čistota      0 – 15 bodů 

Provedení konstrukčního spojení     0 – 10 bodů 

Obrábění součástí, dílců, bezpečnost práce    0 – 10 bodů 

Organizace práce na pracovišti     0 – 10 bodů  

Maximální počet bodů      80       bodů 

c) Výsledné hodnocení praktické zkoušky 

Návrh celkové klasifikace praktické zkoušky bude dán součtem bodů za výše uvedené dvě samostatně 
hodnocené části. Bodové hodnocení je přidělováno učiteli, kteří jsou řádnými členy maturitní zkušební komise. 
Pro výslednou klasifikaci praktické zkoušky bude použita následující tabulka: 

Výsledné hodnocení zkoušky                         Součet všech bodů  

Výborný       100 – 83  bodů 

Chvalitebný        82 – 66   bodů 

Dobrý         65 – 46   bodů 

Dostatečný        45 – 31   bodů 

Nedostatečný        30 – 0    bodů 

Návrh celkového výsledného hodnocení zkoušky bude proveden na daném tiskopise s podpisy jmenovaných 
členů maturitní zkušební komise. (viz příloha č. 1). O konečném hodnocení zkoušky rozhodne jmenovaná 
maturitní komise. 

II)  Obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba  

Praktická zkouška (z odborných předmětů Konstrukce a Technologie)  

Praktická zkouška je složená ze dvou odborných předmětů:  Konstrukce a Technologie a koná se ve dvou dnech 
– jeden den konstrukční část a druhý den technologická část. Každá část praktické zkoušky se bodově hodnotí 
samostatně. Poměr bodového hodnocení předmětů je 40 : 40. Pro celkové hodnocení a klasifikaci praktické 
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zkoušky z odborných předmětů stanovuji po projednání v metodických komisích následující kritéria s uvedeným 
počtem bodů:  

Technologická část: 

hodnocení:                  počet bodů          

Návrh lícování dílců     0 - 4 bodů 

Nářezový plán     0 - 4 bodů 

Kusovník      0 - 6 bodů   

THN      0 - 6 bodů 

Pracovní postup       0 - 6 bodů    

Charakteristiky operací     0 - 6 bodů 

Zdůvodnění řešení              0 - 6  bodů               

Celková úprava      0 - 2 bodů 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Maximální počet bodů     40 bodů 

Konstrukční část: 

hodnocení:                   počet bodů    
Řešení dle zadání       0 - 6 bodů 

Funkčnost výrobku      0 - 8 bodů 

Konstrukčnost výrobku      0 - 8 bodů 

Dodržení normy, úplnost zobrazení  0 - 8 bodů     

Grafická úprava       0 - 4       bodů 

Prostorové zobrazení      0 - 4 bodů 

Design, novost, netradičnost   0 - 2       bodů 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Maximální počet bodů     40 bodů 

Výsledné hodnocení praktické zkoušky: 

Návrh celkové klasifikace praktické zkoušky z odborných předmětů bude dán součtem bodů za výše uvedené 
dvě samostatně hodnocené části. Bodové hodnocení je přidělováno odborným učitelem daného předmětu, který 
je řádným členem maturitní zkušební komise. Pro výslednou klasifikaci praktické zkoušky bude použita 
následující tabulka: 

Výsledné hodnocení:     Součet všech bodů    

1.  Výborný    80 – 70 bodů 
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2.  Chvalitebný   69 – 58  bodů   

3.  Dobrý                              57 – 45  bodů                                  

4.  Dostatečný   44 – 33  bodů 

5.  Nedostatečný   32 – 0 bodů  

Návrh celkového výsledného hodnocení zkoušky bude proveden na daném tiskopise s podpisy jmenovaných 
členů maturitní zkušební komise. (viz příloha č. 2). O konečném hodnocení rozhodne jmenovaná maturitní 
komise. 

 

4) Hodnocení ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí: 
 

Hodnocení ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

Hodnocení je v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, v platném znění. 

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam četby,  
ze kterého žák podle stanovených kritérií vybírá a následně sestavuje vlastní seznam četby. Žák odevzdá seznam 
pověřené osobě ve stanoveném termínu. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam četby, nebo 
v odevzdaném seznamu četby nedodrží stanovená kritéria, losuje si u zkoušky ze školního seznamu četby. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. V jednom dni nelze 
losovat vícekrát stejný pracovní list. Žák se připravuje  20 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo 
úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka 
vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Žák má kromě pracovního listu k dispozici obecnou strukturu ústní 
zkoušky.  

Cílem ústní zkoušky z českého jazyka a literatury je, aby žák prokázal praktické komunikační dovednosti, dále 
aby přiměřeně analyzoval a interpretoval umělecký i neumělecký text, a to s využitím vědomostí a dovedností 
získaných v průběhu vzdělávání. 

Kritéria hodnocení:  

Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocena v níže uvedených 4 částech, 
výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivé části.  

1. Literárněhistorický kontext literárního díla (až 6 bodů) 
2. Analýza uměleckého textu (až 12 bodů) 
3. Analýza neuměleckého textu (až 8 bodů) 
4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury (až 4 body) 

Vnit řní podmínky hodnocení: 

Pokud žák nezíská v jednotlivých částech níže stanovený minimální počet bodů, je za ústní zkoušku celkově 
hodnocen 0 body. 
 

1. Literárněhistorický kontext literárního díla (alespoň 2 body) 
2. Analýza uměleckého textu (alespoň 3 body) 
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3. Analýza neuměleckého textu (alespoň 2 body) 

Výsledné hodnocení:    Součet bodů 

1. Výborný     30 – 27 bodů 

2. Chvalitebný     26 – 22 bodů 

3. Dobrý     21 – 17 bodů 

4. Dostatečný     16 – 12 bodů 

5. Nedostatečný     11 – 0 bodů 

Žák, který k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané 
školským poradenským zařízením, koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění a 
jeho specifické chyby jsou při hodnocení tolerovány. 

 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Anglický jazyk 

Hodnocení vychází z Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou v platném znění. 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy v souladu s RVP a ŠVP stanoví  
20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou i náhradní zkoušku. 

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje v daném cizím jazyce formou řízeného rozhovoru s využitím 
pracovního listu obsahujícího 4 části ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost 
terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

Kritéria hodnocení prospěchu vychází z jazykové úrovně B1 podle stupnice Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky (SERRJ). 

Kritéria :  

I. Zadání / Obsah a projev  

II. Lexikální kompetence  

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti  

IV. Fonologická kompetence  

Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium  
je aplikováno na celou zkoušku. Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3. Maximální 
dosažitelný počet bodů za každou ze čtyř částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech), celkový počet 
dosažitelných bodů celé ústní zkoušky (včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, uplatněné na celou zkoušku)  
je 39 (tj. 36 + 3).  
 
V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah  
a projev) hodnocena počtem bodů „0“ , podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a výsledný 
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počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“. V kritériu I. se uděluje „0“ v případě nesplnění požadavků 
zadání. 

Jednotlivá kritéria hodnocení jsou podrobně popsána v Příloze č. 2 ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy Č. j.: MSMT-453/2020-3 

Výsledné hodnocení:    Součet bodů 

1. Výborný     39 – 34 bodů 

2. Chvalitebný     33 – 29 bodů 

3. Dobrý     28 – 23 bodů 

4. Dostatečný     22 – 18 bodů 

5. Nedostatečný     17 – 0   bodů 

Žák, který k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané 
školským poradenským zařízením, koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění a 
jeho specifické chyby jsoupři hodnocení tolerovány. 

 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Dějiny výtvarné kultury 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Technologie 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Konstrukce. 

 

Ústní zkoušky hodnotí dle platné legislativy jmenovaná maturitní komise. Jmenovaný zkoušející a přísedící 
navrhne hodnocení dané zkoušky a o konečném hodnocení zkoušky rozhodne maturitní komise.  

Hodnocení všech profilových zkoušek se provádí v souladu s platným zněním výše uvedené Vyhlášky 
č. 177/2009 par. 24, 25. 

 

 

V Bystřici pod Hostýnem dne:  8.3.2022 

 

          Schválila: 

                                                                                                Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy 

 

Příloha:  č. 1 -  Vzor tiskopisu hodnocení praktické zkoušky oboru 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování 
dřeva   

Příloha:  č. 2 -  Vzor tiskopisu hodnocení praktické zkoušky oboru 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 


