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Hodnocení profilové části maturitní zkoušky  
školní rok  2020/21  

 

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.    Praktická zkouška z předmětu Odborný výcvik  
 II.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Český jazyk a literatura 
 III. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Anglický jazyk 
 IV. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Dějiny výtvarné kultury 
 V.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Technologie 
        

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

 I.   Praktická zkouška z předmětů Technologie a Konstrukce  
 II.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Český jazyk a literatura 
 III. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Anglický jazyk 

IV. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Technologie 
 V.  Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Konstrukce. 

 
 

1) 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 
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 
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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 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 
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řádným členem maturitní zkušební komise. Pro výslednou klasifikaci praktické zkoušky bude použita následující 
tabulka: 
 
Výsledné hodnocení:     Součet všech bodů    

1.  Výborný    80 – 70 bodů 
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. 
 
 

2) Hodnocení ústních zkoušek před zkušební maturitní komisí: 
 
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Český Jazyk a literatura 
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu Anglický jazyk 
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 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:  15.2.2021 
 
 
 
 
 
 
          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 
 
 
 
 


