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Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 konané v kalendářním roce 2020 
 

Veřejnosprávní činnost 
 

1) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 
Stupeň 1 (výborný) – dostane žák, který bezpečně ovládá učivo předepsané školním 
vzdělávacím programem  (dále ŠVP), projevuje samostatnost, pohotovost a logičnost 
myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zobecňovat, vyjadřuje se přesně, 
plynule a s jistotou. Jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu a 
vnějšího projevu bez závad. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) – dostane žák, který ovládá učivo předepsané ŠVP, myslí 
samostatně a logicky správně, ale ne vždy pohotově a přesně, umí celkem bez potíží řešit 
úlohy a výsledky řešení zobecňovat, dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se 
věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Jeho písemné, grafické a praktické 
práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu drobné závady. 
 
Stupeň 3 (dobrý) – dostane žák, který v podstatě učivo předepsané ŠVP ovládá, v myšlení 
je méně samostatný, při řešení úloh  se dopouští chyb, které však s návodem učitele 
dovede odstranit, vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou. Jeho písemné, grafické 
a praktické práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu závady, které se netýkají 
podstaty. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) – dostane žák, který ovládá učivo předepsané ŠVP jen částečně, 
není samostatný v myšlení a při řešení úloh  se dopouští podstatných chyb, které napravuje 
jen se značnou pomocí učitele, vyjadřuje se nepřesně. Jeho písemné, grafické a praktické 
práce mají po stránce obsahu a vnějšího projevu větší závady. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) – dostane žák, který učivo předepsané ŠVP neovládá, na otázky 
učitele neodpovídá správně a úlohy neumí řešit ani s jeho pomocí. Jeho písemné, grafické 
a praktické práce mají značné závady. 
 

2) Hodnocení žáka v profilové části maturitní zkoušky schvaluje na návrh jednotlivých 
zkoušejících zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy 
zkušební komise. 
 

3) Žák z oboru Veřejnosprávní činnost vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu Praktická 
zkouška z odborných předmětů úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny 3 dílčí zkoušky, 
z nichž se zkouška tohoto zkušebního předmětu skládá. Dvě dílčí zkoušky (z předmětů 
Informační a komunikační technologie, Korespondence) žák koná písemnou formou a třetí 
dílčí zkoušku (z předmětů Veřejná správa a Právo) koná formou obhajoby maturitní práce. 
Žák získá jednu výslednou známku z písemné zkoušky a jednu výslednou známku 
z obhajoby maturitní práce. Celkové výsledné hodnocení bude průměrem známek 
z písemné zkoušky a z obhajoby maturitní práce. V případě, že průměr nebude celé číslo, 
bude mít známka z obhajoby maturitní práce větší váhu. 
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• Hodnocení dílčí zkoušky z předmětu Korespondence konané písemnou formou 
Žák zpracuje 3 úlohy, způsob hodnocení viz tabulky: 
 

Kritérium hodnocení - úloha 1, 3 Bodové hodnocení 

Dodržení stavby dopisu  1 

Formální uspořádání dopisu  4 

Stylizace dopisu 5 

Maximální počet bodů z každé úlohy 10 bodů 

 

Kritérium hodnocení  - úloha 2 Bodové hodnocení 

Určení písemnosti 1 

Náležitosti písemnosti 3 

Kompletní údaje dle zadání 4 

Pravopis 1 

Stylizace 1 

Maximální počet bodů  10 bodů 

 

Celkové výsledné hodnocení dílčí zkoušky z předmětu Korespondence podle dosaženého 
počtu bodů získaného ze všech tří úloh: 

Získané body 
30 - 27 
bodů 

26 - 21 
bodů 

20 - 15 
bodů 

14 - 9 
body 

8 - 0 
bodů 

Známka 1 2 3 4 5 
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• Hodnocení dílčí zkoušky z předmětu Informační a komunikační technologie 
Žák zpracuje 3 úlohy, způsob hodnocení viz tabulky: 
 

Kritérium hodnocení - úloha 1 

Úprava a struktura dokumentu 

Formátování dokumentu 

Definice stylu nadpisů 

Dodržení typografických zásad při tvorbě dokumentu 

Vygenerovaní obsahu 

Maximální počet bodů: 9  

 

Kritérium hodnocení - úloha 2 

Zpracování tabulky pro hromadnou korespondenci 

Seřazení záznamů v tabulce 

Formulář hromadné korespondence  

Správné použití slučovacích polí a podmínek 

Vygenerování jednotlivých dokumentů hromadné korespondence 

Maximální počet bodů: 7 

 

Kritérium hodnocení - úloha 3 

Úprava dat pro převedení na kontingenční tabulku a graf 

Správné zvolení kritérií a filtrů pro použití kontingenčních grafů a tabulek 

Vizualizace dat a forma jejich prezentování 

Adekvátnost a vhodnost formy vizualizace dat 

Maximální počet bodů: 4 

 
• Celkové výsledné hodnocení dílčí zkoušky z předmětu Informační a komunikační 

technologie podle dosaženého počtu bodů získaného ze všech tří úloh: 

 Úloha 1 Úloha 2 Úloha 3 Celkem bodů 

Maximální 

počet bodů 
9 bodů 7 bodů 4 body 20 bodů 

 

 

 

 

Získané 

body 

>17 bodů >14 bodů >11 bodů >8 bodů =<8 bodů 

Známka 1 2 3 4 5 
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Celkové výsledné hodnocení bude průměrem známek z obou dílčích zkoušek 
(Korespondence a Informační a komunikační technologie). Výsledná známka  
- viz tabulka: 
 

Průměr <1,5 <2,5 <3,5 <4,5 >=4,5 

Výsledná 
známka 

1 2 3 4 5 

 

 

• Hodnocení dílčí zkoušky z předmětu Veřejná správa a právo konané formou 
obhajoby maturitní práce  

 

Kritérium hodnocení Maximální počet 

bodů 

Formální úprava maturitní práce 3 

Splnění obsahu maturitní práce 5 

Věcná správnost maturitní práce 5 

Ústní obhajoba maturitní práce 5 

Celkem  18 

 

Výsledné hodnocení z obhajoby maturitní práce 

Body Známka 

16 – 18 1 

13 – 15 2 

10 – 12 3 

7 – 9 4 

0 – 6 5 
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4) Hodnocení ústních zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně  

ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení praktické zkoušky 
z odborných předmětů oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného 
odkladu po vyhodnocení ústní části – obhajoby maturitní práce. Pokud se písemná část 
praktické zkoušky z odborných předmětů koná před ústními zkouškami, oznámí žákovi 
předseda zkušební maturitní komise její hodnocení nejpozději v době konání ústních 
zkoušek.  

 
5) Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným 

v odstavci 4 písm. a) až d) § 24 vyhlášky č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění. 

 

 

 

 

 

Pardubice 30. září 2019 
 

 
 

 
Ing. Radmila Kozohorská 
ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 

 


