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Organizace profilové části maturitní
zkoušky
•

Žák musí absolvovat v profilové části maturitní zkoušky tři volitelné zkoušky z různých
předmětů organizovaných školou. Dvě zkoušky ústní před zkušební maturitní komisí.
Jedna formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

•

Ústní maturitní zkoušku v profilové části lze skládat pouze z povinných předmětů cizí
jazyk, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, matematika, fyzika, chemie, biologie,
informatika a výpočetní technika, estetická výchova hudební, estetická výchova výtvarná
a z volitelného předmětu deskriptivní geometrie.

•

V profilové části může žák vykonat zkoušku z jiného cizího jazyka než z cizího jazyka,
ze kterého skládal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. V profilové části nemůže
žák zvolit stejný cizí jazyk, jaký si zvolil ve společné části.

•

Jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně
vykonané standardizované zkoušky podle školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb.
v platném znění, dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úspěšné vykonání zkoušky musí
být doloženo jazykovým certifikátem.

•

Obhajobu maturitní práce lze konat z volitelných předmětů zařazených do školního
vzdělávacího programu konverzace v cizím jazyce, seminář a cvičení z matematiky,
seminář a cvičení z fyziky, seminář a cvičení z biologie, seminář a cvičení z chemie,
seminář z psychologie, seminář z filozofie, kapitoly ze zeměpisu, kapitoly z dějepisu,
informační technologie a základy programování, programování, úvod do tvorby webových
stránek, společenskovědní seminář, dějiny umění, dějiny hudby, literatura a komunikace,
ruský jazyk, latinský jazyk, ekonomie a deskriptivní geometrie.

•

Žák může vykonat nejvýše dvě nepovinné maturitní zkoušky, pro které platí stejná pravidla
jako pro volitelné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. Do portfolia nepovinných
zkoušek je zařazen předmět Matematiky+.
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Pokyny pro vypracování maturitní práce
Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (§15 Vyhlášky
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb.,
vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb. a vyhlášky
č. 214/2015 Sb.)
Výběr tématu, vedení a odevzdání
Téma maturitní práce si žák volí z témat určených ředitelem školy do 31. 10. příslušného
školního roku. Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma
z nabídky určené ředitelem školy. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků
společně, i v tomto případě jsou žáci hodnoceni jednotlivě.
Vedoucího i oponenta maturitní práce stanoví ředitel školy.
Vedoucí práce: Vedoucího maturitní práce stanoví ředitel školy s přihlédnutím
ke zvolenému tématu.
Oponent práce: Oponenta práce stanoví ředitel školy s přihlédnutím ke zvolenému
tématu.
Samostatné vypracování práce podle zadaného tématu, s následnou obhajobou před
maturitní komisí (§79 odst.4a Školského zákona) - 15 minut na ústní obhajobu maturitní práce.
Práce bude samostatně vyhodnocena.
V průběhu vypracování práce je třeba uskutečnit nejméně 2 konzultace s vedoucím
práce.
Termín první konzultace: nejpozději 31. 7. – konzultovat lze i elektronicky
Termín druhé konzultace: nejpozději 15. 8. – konzultovat lze i elektronicky
Název maturitní práce, předmět a anotaci uvede žák ve formuláři Zadání maturitní
práce. Do tohoto formuláře se také budou zapisovat záznamy o proběhlých konzultacích. Tento
formulář bude součástí jednoho z výtisků práce hned za úvodní stranou.
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Termín odevzdání: 21. 8. (Dva exempláře výtisků maturitní práce + 2x datovou
nahrávku). V případě, že tímto dnem je sobota nebo neděle, se práce odevzdává nejbližší
pracovní den před tímto termínem.
Rozsah maturitní práce je minimálně 15 stran bez úvodní části, seznamu zdrojů a příloh.
Započitatelná strana musí být minimálně z poloviny zaplněna vlastním textem. Maximální
počet stran určí vedoucí maturitní práce při první konzultaci. Pokud není dodržen stanovený
rozsah stránek, obdrží žák za práci 0 bodů.
Každá práce by měla přinášet osobitý pohled na problematiku. V práci by měl být patrný
osobní přínos. Žák musí splnit zadané téma práce. Pokud není splněno zadané téma, žák obdrží
za práci 0 bodů. Pokud se prokáže, že žákova maturitní práce je plagiátem, obdrží žák za práci
0 bodů. Plagiáty se kontrolují pomocí webové služby odevzdej.cz. Plagiátem je rozuměno
„představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části,
jako svého vlastního.“ (ČSN ISO 5127-2003). Jedná se tedy o vydávání cizího díla za vlastní,
ale též nedbalé, nepřesné uvedení citovaného zdroje či opomenutí (i když je neúmyslné)
citování zdroje.
V případě, že se žák nedostaví na povinnou konzultaci (nebo v rámci elektronické
konzultace nereaguje), je žákovi v hodnocení vedoucího i oponenta strženo 10 bodů za každou
neproběhlou povinnou konzultaci, maximálně tedy v součtu 20 bodů (v případě nedostavení se
na obě konzultace). V případě, že se žák v názvu práce odchýlí od původního názvu práce
v Zadání maturitní práce, ale zároveň dodrží téma jako takové, je žákovi v hodnocení vedoucího
i oponenta strženo 10 bodů. V případě, že žák zadané téma nedodržel, obdrží v hodnocení
vedoucího i oponenta 0 bodů.
Maturitní práce z cizího jazyka (konverzace v anglickém jazyce, konverzace
v německém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce, ruský jazyk, latinský jazyk) musí být
psána v příslušném cizím jazyce, maturitní práce z ostatních předmětů musí být psána v českém
jazyce.
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Parametry maturitní práce
Práce bude obsahovat:
1. Úvodní část:

•

Titulní list – obsahuje text:
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23
název práce
Maturitní práce
jméno a příjmení autora
měsíc a rok dokončení práce.

•

Formulář Zadání maturitní práce (pouze jeden výtisk)

•

Čestné prohlášení – obsahuje text: „Prohlašuji, že předloženou práci jsem vypracoval
samostatně, pouze za užití zdrojů uvedených v závěru práce.“, datum a váš
vlastnoruční podpis.

•

Poděkování (nepovinné, zpravidla na samostatné stránce)

•

Anotace – stručnou formou (doporučeno 5–10 řádků, max. 1 strana) čím se práce
zabývá.

•

Obsah (na samostatné stránce)

2. Vlastní práce:

•

Úvod – (1. kapitola) Vstup do problematiky, seznámení s tématem, zdůvodnění
výběru tématu (odborné zdůvodnění, osobní důvody jen velmi okrajově). Název
může být „Úvod“ ale i jiný.

•

Hlavní část – rozdělená do kapitol, maximálně 3 úrovně.

•

Závěr – poslední číslovaná kapitola: vyvození závěrů, zkušeností, hodnocení, shrnutí.

Úvod a závěr mají pouze jednu úroveň.
3. Seznam použitých zdrojů – očíslovaný seznam uvést na konci textové části

na samostatné stránce. Citace v celé práci musí splňovat citační normu dle autorského
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zákona a citační normy ČSN ISO 690 (v případě potřeby je k nahlédnutí v kanceláři
školy). Porušení autorského zákona či citační normy může mít za následek hodnocení
práce nedostatečné.
4. Seznam příloh a přílohy – rozsáhlé přílohy, obrazové dodatky a prezentace, které není

vhodné umístit přímo do textu – opatřit popisky a odvolávkami na umístění v textu.
Rozlišení obrázků nejlépe 600 dpi. Přílohy budou číslovány samostatně od 1 (nečíslují
se stránky, ale přílohy: „Příloha č.1.“). Každá příloha je na samostatné stránce.
5. Všechny výše popsané části budou v jednom textovém souboru ve formátu .docx

a zároveň .pdf.
Úprava textu
Číslování stránek
Úvodní část práce nemá zapsané číslování, ale její stránky se počítají. Titulní stránka se
nezapočítává vůbec. Taktéž vložený formulář Zadání maturitní práce se nezapočítává. První
stránkou se zapsaným číslem tedy bude stránka obsahující Úvod a číslo bude podle rozsahu
úvodní části, např. 4. Čísla budou umístěna v zápatí. (Návod: rozdělte text do oddílů, ve druhém
začněte stránkování od požadované hodnoty. Pokud bude vaše práce obsahovat přílohy, udělejte
seznam příloh jako další oddíl. Použijte číslování jako funkci, abyste mohli vygenerovat obsah
automaticky.) Poslední číslovanou stránkou bude Seznam příloh (pokud existuje, jinak Seznam
použitých zdrojů).
Formátování
Minimálně 15 číslovaných stránek s řádkováním 1,5.
Formát – A4 na výšku, psáno jednostranně.
Okraje textu – zleva 40 mm, zprava 20 mm, shora a zdola 25 mm
Obrázky, pokud je vhodné umístit je do textu, nebudou obtékány textem a budou
opatřeny titulkem. Titulek k obrázku se píše pod něj, titulek k tabulce zpravidla nad ni.
Písmo – vlastní text Times New Roman velikost 12 bodů, nadpisy Arial tučně, odlišené
velikosti (22 pt, 16 pt, 14 pt), zarovnání – do bloku
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Při psaní práce je třeba dodržovat typografické zásady – viz část Pravidla psaní maturitní
práce.
Citace uvádět podle normy ČSN ISO 690!
Vzor:
•

PŘÍJMENÍ, Křestní jméno. Název. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. ISBN

•

Autor (pokud existuje). Název webové stránky. Název článku [online]. Datum uveřejnění
(aktualizace). Dostupné z http://celý odkaz

•

Příklady:
o

PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na
vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998, 303 s. Učebnice pro střední školy.
ISBN 80-7196-099-3.

o

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY: Dokumenty a legislativa [online]. 2015
[cit. 2015-8-24]. Dostupné z: http://www.senat /dokumenty

o

Prospekt firmy XY z výstavy – Název akce + kde se uskutečnila +datum

Osobní zkušenosti a doporučení konkrétních osob ze soukromého rozhovoru je možno
uvádět přímo v textu, nejlépe však se souhlasem dotyčné osoby.
Přímá citace (v uvozovkách, kurzívou) – za uvozovkami číslo odkazu na seznam zdrojů
a stránka.
Nepřímá citace bez uvozovek, ne kurzívou, pouze za odstavcem uvést číslo odkazu.
Správnost citace je možno ověřit na webové stránce http://www.citace.com.
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Odevzdání
Knihařské zpracování: kroužková vazba s podložkou a transparentním krytím.
Prezentace:
1. Ve formátu ppt, pptx, případně pdf.
2. Číslovat stránky/listy prezentace.
3. Videopřílohy - interaktivní (případně je dodat jako přílohy na CD/DVD).
4. Grafické požadavky: přehledné členění textu + 18, 24 bodů velké písmo, nejlépe černé

(písmo Arial) + kontrastní barvy + obrázky + grafy + schémata
5. 1. stránka – Název práce + jméno a příjmení třída + měsíc a rok dokončení práce +

název školy. Úprava vlastní, podle vzoru pro textovou část.
6. Poslední strana – „Děkuji za pozornost“ + jméno a příjmení. Případně Použité zdroje

použité v prezentaci (pokud není na samostatném listu) nebo poděkování firmám,
jejichž materiály byly použity.

Odevzdat:
a)

2 kompletní exempláře výtisků (Komplet obsahuje: Text + Přílohy) – TU

b)

2 nahrávky na datových nosičích v elektronické podobě (CD ROM) – TU
Popsat nosné médium: (název práce + jméno a příjmení + třída + rok)

c)

1 prezentace k obhajobě 4. září příslušného roku. V případě, že tímto dnem je sobota
nebo neděle, se prezentace odevzdává nejbližší pracovní den před tímto termínem. –
Mgr. Janáček
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Podrobná pravidla psaní maturitní
práce
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1

Pořadí jednotlivých částí práce
Práci lze v zásadě rozčlenit do tří hlavních částí: úvodní část, vlastní obsahová část a přílohy.

1.1 Úvodní část
Úvodní část obsahuje: titulní stránku
prohlášení
poděkování abstrakt
nebo anotace obsah
Titulní stránka obsahuje název školy, typ práce (v tomto případě Maturitní práce), název
práce, plné jméno autora, třídu, školní rok, místo a rok vypracování.

Prohlášení o samostatnosti při vypracovávání práce.
Poděkování vedoucímu práce za pomoc, popřípadě dalším osobám.
Anotace je stručný popis obsahu dokumentu o několika větách. Jejím účelem je především
informovat o tématu práce. Na rozdíl od abstraktu neobsahuje anotace způsob řešení, použité
metody ani výsledky.
Obsah by měl být vygenerován automaticky z názvů kapitol a podkapitol včetně čísel stran.

1.2 Hlavní obsahová část
Hlavní obsahová část je tvořena vlastním textem s ilustracemi a tabulkami. Tato část má
číslované kapitoly.
Začíná kapitolou obvykle nazvanou Úvod, ve které autor čitatele seznámí s důvody, proč
se rozhodl zpracovat dané téma, jaký je momentální stav výzkumu v této oblasti a stručně nastíní,
kam jeho práce směřuje (cíl práce). První kapitola nás uvádí do problematiky, nedělí se
do podkapitol.
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Někdy bývá práce rozdělena na část teoretickou, ve které jsou shrnuty použité vzorce
a podrobně rozveden stávající stav znalostí o dané problematice. Tato teoretická část není ovšem
nosná a neměla by představovat hlavní část práce ani rozsahem ani důležitostí.
Na část teoretickou navazuje zpravidla část experimentální, ve které autor popíše jím
dosažené výsledky nebo formuluje nové teorie.
Poslední kapitolou je Závěr, ve kterém autor stručně zrekapituluje nejdůležitější výsledky
práce a jejich zhodnocení. Lze také uvést, na co by v budoucnosti mělo být navázáno, co by mělo
být předmětem dalšího výzkumu.

1.3 Zdroje
Po Shrnutí následuje na nové stránce „Seznam použitých zdrojů“, t. j. očíslovaný soupis
bibliografických citací – Bibliografie (všechny cizí materiály použité ve vaší práci, včetně WWW
stránek). Do bibliografie se uvádí jen ty prameny, na které se autor odkazuje v textu. Ukázka citace
je na konci této části.

1.4 Přílohy
Práce může obsahovat přílohy.
Před samotnými přílohami je uveden Seznam příloh. Přílohy obsahově navazují na hlavní
textovou část a číslují se, např. Příloha 1 atd. Každá příloha začíná na samostatné stránce, stránky
se nečíslují. Do příloh umisťujeme např. rozsáhlé zdrojové texty počítačových programů, statistické
zpracování výzkumů v tabulkách, rozsáhlé tabulky, fotografie nebo jiný obrazový materiál,
příručky, návody apod.
Přílohy, které nemohou být součástí vazby, jako např. CD, DVD, diskety, flash disky, apod.
se vloží do pevné kapsy (obálky) vlepené do zadní strany desek. Jsou-li přílohy rozsáhlé, mohou
být svázány samostatně.
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2 Text
2.1 Formát stránky a textu
Velikost stránky:

A4

Okraje:

Levý 4 cm
Pravý 2 cm
Horní 2,5 cm
Dolní 2,5 cm

Číslování stránek:

Arabskými číslicemi, umístěnými v zápatí uprostřed ve tvaru
- stránka - (např. - 2 -).
Číslovat se začíná od 1. kapitoly. V Úvodní části nejsou
viditelná čísla stránek, ale do číslování se započítávají
s výjimkou titulní stránky. Poslední číslovanou stránkou je
seznam příloh, pokud existuje, jinak seznam použitých
zdrojů.

Číslování kapitol:

Číslování se provádí arabskými číslicemi. První kapitola
začíná číslicí 1. Poslední číslovaná kapitola je Závěr.
Za číslem první úrovně se nepíše tečka! (viz. číslování
v těchto pravidlech).
Číslování dalších úrovní se provede tak, že mezi čísla
označující pododdíly se vkládá tečka, přičemž za číslo, které
označuje poslední úroveň, se tečka nepíše.

Řádkování v textu:

1,5

Velikost písma:

Hlavní úroveň nadpisu:

22 bodů

Druhá úroveň nadpisu:

16 bodů

Třetí úroveň nadpisu:

14 bodů

Vlastní text: 12 bodů
Typ fontu:

Nadpisy (Arial – tučně)
Vlastní text (Times New Roman)
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2.2 Členění textu
Kapitoly (hlavní úroveň) začínají na novém listu (nové stránce). Nadpisy se uvádějí
na samostatném řádku a za nadpisem (názvem kapitoly, podkapitoly) se nepíše tečka. Název
kapitoly (podkapitoly) se nepodtrhává. Před i za názvem kapitoly, resp. podkapitoly následuje
jedno až dvou řádková mezera.
Odsazení prvního řádku odstavce je 1,25 cm. Text je zarovnán do bloku. Počet úrovní
není sice normou stanoven, z praktického pohledu přehlednosti textu však není vhodné používat
více než 3 úrovně.

2.3 Zvýraznění textu
K zvýraznění textu je povolena pouze změna písma na kurzívu. Tučně se zvýrazňují
pouze nadpisy. Zvýraznění podtržením, VELKÝMI PÍSMENY, nebo p r o k l á d á n í m je
nevhodné.

2.4 Předložky a spojky na konci řádku
Na konci řádku by se neměly vyskytovat samostatně předložky (v, ve, o, na, s, se, k, z,
ze, u) ani spojky (a, i). Tyto předložky či spojky je nutno spojit s předchozím slovem pevnou
mezerou (klávesová zkratka Shift+Ctrl+mezerník)

2.5 Interpunkce
Tečku i čárku píšeme bezprostředně bez mezery za napsané slovo (viz., např., apod.).
Mezera tedy následuje až za tečkou nebo čárkou. Pokud věta končí zkratkou, druhá tečka se již
nepíše.
Je-li celá věta uzavřena v závorce, píše se tečka do závorky. Je-li v závorce pouze část
věty, píšeme tečku až za závorku (např. zde).
Další interpunkční znaménka jako dvojtečku, středník, otazník nebo vykřičník píšeme
také hned za dané slovo a mezera následuje až po daném znaménku.
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Závorky a uvozovky se od vnitřního textu mezerou neoddělují. (Př. „Věta v uvozovkách
je zvýrazněna v celém textu práce kurzívou.“)
Lomítko se píše bez mezer. (Př. Ve školním roce 2010/2011…)
Je třeba také rozlišovat použití pomlčky a spojovníku.
Pomlčka se na klávesnici počítače nenachází a lze ji vytvořit buď použitím klávesových
zkratek Alt+0150, Ctrl+mínus (na numerické klávesnici) nebo vznikne automaticky
ze spojovníku po bezprostředním použití mezerníku a psaní následného textu.
Pomlčku píšeme bez mezer:
a) ve významu „až–do“ (Napětí kolísalo v rozmezí 5–8 V.)
b) jako symbol operace odčítání (Teplota dosáhla –8 °C.)
c) v označení měny (Cena nafty přesáhla hranici 35,– Kč za litr.)
Pomlčku píšeme s mezerou v aritmetických výrazech jako symbol odčítání.
(Př. Řeš rovnici 2x – 3 = 5)
Spojovník píšeme bez mezery, např. česko-slovenský lid.
Znak procent (%) se píše s tvrdou mezerou, např. 10 %, ale při číselném vyjádření
procentního podílu se mezera nepíše (např. 10% podíl ze zisku).
Fyzikální jednotky a měny se od čísla oddělují tvrdou mezerou, číselný údaj i jednotka
nebo měna musí být vždy na stejném řádku (např. 20 kW, 500 Kč). Jednotky se nepíší
do žádných závorek.
V zápisu jednotky se nedoporučuje používat lomítko (např. 5 m/s), ale záporný exponent
(např. 5 m·s-1). Jednotlivé části složené jednotky oddělujeme tečkou vytvořenou klávesovou
zkratkou Alt+0183 (symbol násobení). Tato tečka není identická ani s tečkou za větou, ani
se symbolem * používaného někdy nevhodně pro symbol násobení.
Fyzikální veličiny značíme v textu kurzívou, jedná-li se o vektorové veličiny jako např.
sílu, zrychlení apod. je tato značena ještě navíc tučně. (Př. Na těleso o hmotnosti m působila síla
o velikosti F, která mu udělila zrychlení a.)
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Desetinná čísla píšeme s desetinnou čárkou (např. 6,84), tečka se používá v anglicky
psaném textu (např. 6.84). U velkých čísel se tvrdou mezerou oddělují číslice vždy po třech
řádech (např. 12 500 účastníků, 123 800 V, 7 850 000 Kč).
Chybějící slovo nebo více slov nahrazujeme tzv. výpustkem (…). Mezi slovem
a výpustkem je vždy mezera (např. Fibonacciho posloupnost čísel 1, 1, 2, 3, …, 11, 19, …)
V číselných seznamech nebo tabulkách mají být desetinná čísla zarovnána pod sebou
dle desetinné čárky.
Datum a čas: datum píšeme s tvrdými mezerami (např. 26. dubna 1986, 26. 04. 1986),
časové údaje bez mezer (např. v 14:00:01 SEČ).

2.6 Dělení slov a textu
V celé práci striktně dodržujeme pravopisná pravidla jazyka práce. V následujícím
stručně uvedeme nejdůležitější pravidla při dělení slov a textu.
Nerozdělují se:

slova na konci řádku, akademické tituly (RNDr.,
PhD., …) číslice a název počítaného předmětu (např.
3 hrušky) značka a jednotka (např. m = 3kg)

Začátek stránky nesmí obsahovat samostatný popis obrázku, samostatnou poslední
řádku odstavce nebo část nadpisu.
Na konci stránky nesmí zůstat název kapitoly, samostatná první řádka odstavce,
samostatný popis tabulky nebo slovo ukončené rozdělovacím znaménkem.

- 15 -

3 Tabulky, obrázky, grafy a rovnice
Pokud do textu vkládáme tabulky, obrázky, grafy nebo rovnice, zařazujeme je bezprostředně
za text, v němž je uvedena citace na tyto objekty. Obrázky tedy nevkládáme do textu s jakkoliv
nastavením obtékáním a umisťujeme je samostatně.

3.1 Tabulky
Tabulka je tvořena nejen řádky a sloupci, ve kterých uvádíme dané údaje, ale součástí
tabulky je i popis tabulky tvořený názvem tabulky, číslem a legendou. Text se umisťuje nad
tabulku. Tabulky se číslují a popisují průběžně, číslování se provádí arabskými číslicemi.
Číslování se provádí pořadovým číslem, kterým jsou celá čísla počínaje 1. Pokud nejsou
tabulky součástí textu, umisťují se v příloze.
Písmo tabulky volíme stejné jako v ostatním textu, doporučit lze zmenšení o 1–2 body.
Záhlaví tabulky (většinou první řádek nebo první sloupec) se doporučuje zvýraznit tučným
centrovaným písmem.
Popisný text se doporučuje vložit do prvního sloučeného řádku tabulky, u kterého
zrušíme ohraničení buněk. Tím si zajistíme, že při úpravách textu a jeho formátování se bude
popis vždy automaticky posouvat s tabulkou.
Legenda se od čísla tabulky odděluje pomlčkou, za textem legendy se nepíše tečka.
Číselné údaje v tabulce zarovnáváme desetinnou čárkou pod sebe. Pokud je z tabulky
vytvořen graf, umístíme ho na stejnou stránku jako tabulku. Odkaz na tabulku v textu (Tab. 2).
Tab. 2 – Ověření Ohmova zákona
Napětí U (V)

Proud I (A)

Odpor (Ω)

4,5
4,8

0,010
0,012

450
400
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3.2 Obrázky a grafy
Pod pojem obrázek zahrnujeme souhrnně všechny grafické objekty, tedy např. kresby,
náčrty, fotografie, vývojové diagramy ale i grafy.
Podobně jako u tabulek uvedeme u obrázku název, číslo obrázku, následuje dvojtečka
oddělující legendu.
Popisný text (legenda) se na rozdíl od tabulky umisťuje pod obrázek, začíná velkým
písmenem a nepíše se za něj tečka.
Doporučit lze vložení obrázku včetně popisku do textového pole bez obrysu, čímž
zajistíme podobně jako u tabulky automatický posun při úpravách textu.
Mezi obrázkem a jeho popiskem ponecháváme mezeru, stejně tak oddělíme
jednořádkovou mezerou obrázek od okolního textu.
Odkaz na obrázek v textu provedeme obdobně jako u tabulky (Obr. 4).

Obr. 4
Grafy se také označují stejným názvem jako obrázek (Obr. 8).
100
80
60

Východ

40

Západ

20

Sever

0
1.

2.

3.

4.

Obr. 8
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3.3 Rovnice a vzorce
Pro psaní rovnic a vzorců používáme v dnešní době editory rovnic, které jsou běžnou
součástí textových editorů. Rovnice umisťujeme na samostatný řádek oddělený od ostatního
textu prázdným půlřádkem nebo prázdnou jednořádkovou mezerou.
Rovnice zarovnáváme buď k levému okraji, nebo na střed řádku.
Napravo od rovnice uvedeme do kulatých závorek číslo rovnice, pomocí něhož se na
rovnici odkazujeme v textu. Číslování rovnic by mělo být průběžné a zarovnáno s pravým
okrajem textu.
Používání závorek všech typů (), [], {} by mělo respektovat dohodnuté pořadí
v matematice.
Nevejde-li se rovnice na jeden řádek, měli bychom ji zalomit před rovnítkem, popř.
před symbolem matematické operace (+, -, ·, ÷, ×).
Proměnné nebo fyzikální veličiny píšeme zásadně kurzívou, abychom je odlišili od
okolního textu. Je-li třeba, upravíme vhodně velikost písma příslušné rovnice, aby byla
dodržena jednotná grafická úprava práce.
𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐2

(1)

𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑑 = 0

(2)
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4 Autorský zákon
Je potřeba zdůraznit, že kopírování tabulek a obrázků z jiných publikací podléhá
autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. a je bez písemného svolení autora nepřípustné, i když je
autor řádně uveden v seznamu bibliografie.
Pokud citujete ve vaší práci něco z literatury, webové stránky apod. musí být tato část
správně ocitována, viz norma ČSN ISO 690. V případě nepřímé citace za citovaný text
napíšeme číslo příslušné bibliografie ze soupisu bibliografických citací, např. [1]. V případě
přímé navíc text umístíme do uvozovek a zvýrazníme kurzívou.
Příklad bibliografické citace (položka v seznamu zdrojů):
[1] FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou
duši. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010, 255 s. ISBN 978-80-7367-815-9.
Jednotlivé bibliografie do seznamu citací si můžete nechat vytvořit pomocí Generátoru
na stránkách www.citace.com, kde si můžete vybrat podle toho, z jakého zdroje jste čerpali.
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5 Nejčastější nedostatky
V následujícím seznamu jsou stručně uvedeny chyby, kterých se studenti obecně
dopouštějí.
–

gramatické chyby – interpunkce, skloňování, časování apod.

–

neopravené chyby – překlepy, dělení slov aj.

–

špatná úprava textu, obrázků a tabulek – nevhodné zarovnání, typ písma apod.

–

stránky nejsou číslované

–

špatné číslování kapitol a jejich poddílů

–

tabulky, obrázky a rovnice nejsou pojmenovány a očíslovány

–

vazba a označení práce neodpovídá předepsaným požadavkům

–

nesrozumitelná nebo dokonce chybná formulace textu

–

rozsáhlá souvětí snažící se vyvolat dojem odbornosti délkou vět, při jejichž čtení
přestává být jasný a zřetelný význam věty

–

holé věty, jejichž stručnost nedokáže vystihnout daný problém

–

slangové a nespisovné výrazy – s výjimkou citací literárních děl

–

použití nesprávných nebo nevysvětlených zkratek a symbolů

–

nejasné způsoby výpočtu vzorců, rovnic a jejich výsledků
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Hodnocení maturitní práce
Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice

Hodnocení maturitní práce
Jméno žáka:
Název práce:
Maturitní předmět:
A - Hodnocení písemné části:
Formální část
Správné členění práce - úvodní
část, kapitoly, závěr, odkazy,
Grafická úprava - styl, umístění
obrázků, typografická pravidla

Max.

Připomínky

Body

Připomínky

Body

Připomínky

Body

20

Citace - vyznačení v textu, odkaz
Obsahová část
dodržení zadaného tématu, míra
splnění cíle práce
vhodnost výběru odborné literatury
a práce s ní, její aktuálnost,
přiměřené použití citací
vhodnost metod použitých ke
splnění cílů práce
vlastní přínos práce, originalita a
vlastní myšlenky
odborná správnost, užití správné
terminologie

Max.

50

Jazyková část
Max.
gramatická, interpunkční, stylistická
10
správnost
celkem:

-20

Celkové zhodnocení práce

Účastnil se první konzultace:
Účastnil se druhé konzultace:
Správnost názvu práce:
Vypracoval:
Vedoucí / oponent:
Dne:
Podpis:

Ano

Ne

2

Ano

Ne

1

0

Ano

Ne

2

-10

vedoucí

-10

oponent

B - Hodnocení obhajoby:
Obhajoba seminární práce
odborná znalost tématu, správné
seznámení s obsahem a výstupy
práce, prezentace, vystupování.

Připomínky

Max.
20
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Body

Vedoucí práce a oponent hodnotí práci každý zvlášť - max. 80 bodů písemná část, max.
20 bodů obhajoba.
Každý navrhuje výslednou známku, jako u normální maturity, při neshodě hlasuje celá
komise.
Je třeba v obou částech dosáhnout minimálně 50 % bodů - tj. 40 bodů písemná část,
10 bodů obhajoba.
Za každou neúčast na povinné konzultaci ztrácí žák 10 bodů v hodnocení práce
u vedoucího i oponenta.
Za nesprávné uvedení názvu práce oproti původně podepsanému názvu při rámcovém
dodržení tématu ztrácí žák 10 bodů v hodnocení práce u vedoucího i oponenta.
Návrh známky podle bodového ohodnocení:
Výborně: 89 - 100 bodů
Chvalitebně: 76 - 88 bodů
Dobře: 63 - 75 bodů
Dostatečně: 50 - 62 bodů
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Zadání maturitní práce
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Hodnocení zkoušek profilové části
maturitní zkoušky
Anglický jazyk
Zkouška je monotematická. Je vedena formou řízeného dialogu. Žák je hodnocen
komplexně. Při stanovení výsledného hodnocení má hodnocení jednotlivých podotázek stejnou
váhou.
VÝBORNÝ (1)
Žák se v průběhu zkoušky vyjadřuje uceleně a přesně. Myslí logicky správně, jeho ústní
projev je kvalitní a pohotový pouze s menšími nedostatky. Výrazně se u něho projevuje
samostatnost a tvořivost.
CHVALITEBNÝ (2)
Žák se v průběhu zkoušky vyjadřuje v podstatě uceleně a přesně. V jeho myšlení se
projevuje pohotovost, logika a tvořivost. Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti, je bez podstatných nedostatků.
DOBRÝ (3)
Žák má v ucelenosti nepodstatné mezery, nevyjadřuje se vždy přesně. Požadované
úkoly řeší s chybami a nepřesnostmi, které ale dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho
myšlení není vždy tvořivé, je vcelku správné.
DOSTATEČNÝ (4)
Žák je málo pohotový, má větší nedostatky a závažné mezery, v průběhu zkoušky se
dopouští závažných chyb. Jeho ústní projev je nesamostatný, minimálně tvořivý, s vážnými
chybami v logice myšlení. Závažné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit.
NEDOSTATEČNÝ (5)
Žák si požadované poznatky a dovednosti neosvojil, jeho projev v průběhu zkoušky má
velmi podstatné nedostatky. Žák není schopen samostatného logického myšlení, závažné chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele.
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Německý jazyk
Zkouška se skládá ze dvou částí: rozbor textu a popis přiložených obrázků a ústní
zpracování vylosovaného tématu (viz maturitní otázky).
Váha: 1/3 text a obrázky, 2/3 téma
Ústní projev se hodnotí podle kritérií (pořadí podle důležitosti)
-

schopnost reakce, plynulost, myšlenková konzistence, věcná správnost

-

bohatost a adekvátnost slovní zásoby

-

gramatická správnost

Výsledek ústní zkoušky chceme vyjádřit známkou, kterou stanovíme podle předchozích
kritérií.
Francouzský jazyk
Profilová ústní zkouška z francouzského jazyka se skládá ze dvou částí: ústní téma
(běžná konverzační témata a reálie francouzsky mluvících zemí) a tzv. komunikační situace (na
základě dokumentu, např. obrázku, fotografie, osnovy, textu).
Podíl hodnocení: ústní téma 2/3, komunikační situace 1/3.
Ústní projev se hodnotí podle těchto kritérií (v pořadí podle důležitosti):
-

plynulost, myšlenková konzistence, věcná správnost

-

schopnost reakce

-

rozsah a adekvátnost slovní zásoby v rámci daného tématu

-

rozsah a správnost použité gramatiky

Výsledek ústní zkoušky stanoví zkoušející i přísedící po dohodě dle již zmiňovaných
kritérií
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Základy společenských věd
Ústní projev se hodnotí podle následujících kritérií:
-

Odborná znalost zadaného tématu

-

Schopnost reagovat na otázky maturitní komise

-

Schopnost vidět společenský vývoj v širších souvislostech

-

Schopnost vidět prolínání společenských věd v mezipředmětových vztazích

-

Schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi dle událostí ve společnosti

Výsledek ústní zkoušky stanoví zkoušející i přísedící po dohodě dle již zmiňovaných
kritérií
Dějepis
Ústní projev se hodnotí podle následujících kritérií:
-

Odborná znalost zadaného tématu

-

Schopnost reagovat na otázky maturitní komise

-

Schopnost vidět historický vývoj v širších souvislostech

-

Schopnost vidět prolínání historie v mezipředmětových vztazích

Výsledek ústní zkoušky stanoví zkoušející i přísedící po dohodě dle již zmiňovaných
kritérií
Zeměpis
Část teoretická:
Probíhá formou patnáctiminutové ústní zkoušky, při které student hovoří na téma
maturitní otázky, kterou si předem vylosoval, na přípravu má také patnáct minut. Zkoušený
využívá mapu a atlas.
Všeobecná orientace:
Žák se orientuje v jednotlivých oborech geografie i v mezioborových vztazích a ve
vztazích mezi jednotlivými tématy, dokáže reagovat na otázky a aplikovat teoretické poznatky.
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Klasifikace profilové části maturitní zkoušky – zeměpis:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní projev je správný, přesný
a vystižný. Dokáže pohotově reagovat na dotazy kladené zkoušejícími.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů
učitele uplatňuje osvojené poznatky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí mezery. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné
mezery. Jeho ústní projev je nesouvislý a vykazuje podstatné nedostatky ve správnosti a
výstižnosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a
značné mezery. Jeho ústní projev je velice nepřesný a plný vážných nedostatků.
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Matematika a deskriptivní geometrie
Maturitní zkouška z matematiky sestává ze dvou rovnocenných částí:
•

Teoretická část

•

Řešení vybrané úlohy

Oblasti hodnocení - teoretická část
•

Samostatná orientace v zadaném tématu, správné reakce na doplňující otázky

zkoušejícího.
•

Chápání souvislostí s pojmy z ostatních tematických celků.

•

Znalost potřebných definicí a matematických vět.

•

Správné používání terminologie, vhodný jazykový projev.

•

Ovládání potřebných vztahů a základních pravidel pro výpočty.

Oblasti hodnocení - řešení vybrané úlohy
•

Správná formulace problému, vyplývajícího ze zadání úlohy, návrh řešení.

•

Správná aplikace teoretických poznatků při konkrétních výpočtech.

•

Správné numerické, resp. grafické řešení úlohy.

•

Efektivnost při řešení úlohy.

•

Průběžné ověřování správnosti řešení.

V obou částech je žák hodnocen jedním ze stupňů 1 – 2 – 3 – 4 – 5:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově
vykonává požadované činnosti. Myslí logicky správně, jeho projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Zadanou úlohu řeší zcela samostatně, efektivně,
dochází ke správným výsledkům, které následně správně interpretuje.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně. Požadované činnosti vykonává převážně
samostatně nebo podle menších podnětů učitele. Ústní i písemný projev má menší nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Zadanou úlohu řeší zpravidla samostatně, s menší pomocí učitele dochází k relativně správným
výsledkům.
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Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v požadovaných poznatcích mezery, které dokáže odstranit s pomocí učitele.
Požadované činnosti nevykonává vždy přesně. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při
řešení teoretických úkolů s chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a
výstižný, grafický projev je méně estetický. Zadanou úlohu řeší částečně samostatně, částečně
s pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v požadovaných poznatcích závažné mezery. Je málo pohotový a má větší
nedostatky. Při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, je
nesamostatný. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele
opravit. Při řešení zadané úlohy má problémy s návazností jednotlivých etap řešení.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. V ústním a
písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky a
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Při řešení zadané úlohy dokáže řešit pouze její
dílčí části, nechápe souvislosti a návaznosti jednotlivých etap řešení.

Fyzika
Maturitní zkouška z fyziky sestává ze dvou rovnocenných částí:
•

řešení vybrané úlohy

•

ústní zkoušení z vylosovaného tématu.

Při hodnocení obou částí je kladen důraz na pochopení látky, správnou terminologii a
přehled v oblasti fyziky.Konkrétní kritéria v obou částech:
•

řešení vybrané úlohy

•

matematická správnost výsledku

•

správná práce s fyzikálními jednotkami

•

aplikace příslušných vztahů

•

postup řešení a jeho vysvětlení
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•

ústní zkoušení z vylosovaného tématu.

•

orientace v dané oblasti, případné vazby na další témata

•

odborná a věcná správnost

•

praktické příklady, uvedení aplikací

•

zodpovězení případných doplňkových otázek

•

jazykový projev, samostatnost

Do výsledné známky se promítají všechna výše uvedená kritéria, žák je hodnocen stupni 1-5.
Stupeň 1 (výborný)
Žák dokáže samostatně řešit vybranou úlohu, orientuje se v převodu praktického
problému na problém fyzikální. Užívá správné jednotky, dokáže kriticky zhodnotit výsledek
úlohy. V daném tématu se bez problému orientuje, jsou mu známy vazby na další témata, chápe
fyzikální podstatu problémů.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák dokáže řešit vybranou úlohu v podstatě samostatně, pouze s drobnými chybami,
např. v užitých jednotkách či s drobnými numerickými obtížemi. O výsledku úlohy dokáže
diskutovat. V daném tématu se v podstatě orientuje, látku ovládá s drobnějšími chybami, které
nejsou zcela podstatné pro pochopení problematiky.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák dokáže řešit vybranou úlohu pouze s částečnou pomocí zkoušejících, při
samostatném řešení dělá podstatnou chybu (nezná vztah mezi veličinami apod.) nebo dělá celou
řadu drobnějších či cyklících se chyb. V daném tématu se orientuje jen částečně, podstatné
poznatky jsou mu známy jen z části, nechápe souvislosti.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák dokáže řešit vybranou úlohu pouze za výrazné pomoci zkoušejících, není schopen
samostatného řešení, na výsledek úlohy si nedokáže vytvořit kritický názor. V daném tématu se
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orientuje velmi povrchně, jsou mu známy pouze všechny základní poznatky, nikoli však
souvislosti či důsledky. Na praktické otázky většinou nezná odpověď.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák nedokáže řešit vybranou úlohu ani za několikanásobné pomoci zkoušejícího, úlohu
nedokáže správně interpretovat, chybí schopnost převodu problému na problém fyzikální. V
daném tématu se žák vůbec neorientuje nebo jsou jeho znalosti minimální a žák mezi nimi nemá
systém. Odpovědi žáka na dílčí otázky zkoušejících jsou často chybné.
Chemie
Ústní část maturitní zkoušky z chemie se skládá z těchto částí:
Část teoretická
Žák samostatně hovoří k danému tématu
Aplikace teorie
Žák řeší úlohy k zadanému tématu – buď aplikace teorie na příklady nebo výpočty či
rovnice.
Všeobecná orientace
Žák se orientuje v jednotlivých oborech chemie i v mezioborových vztazích a ve
vztazích mezi jednotlivými tématy, dokáže reagovat na otázky a aplikovat teoretické poznatky.
Stupeň 1 – výborný
Žák ovládá poznatky k danému tématu – definice, fakta, zákonitosti, pojmy – uceleně a
přesně, hovoří samostatně, chápe vztahy mezi pojmy a vztahy k dalším tématům. Pohotově
dovede řešit úkoly k tématu a reaguje na dotazy. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho
projevuje samostatnost a tvořivost ve zpracování maturitní otázky. Jeho ústní i písemný projev
je správný, přesný a výstižný. Výsledky jsou správné a přesné, pouze s menšími nedostatky.
Dobře se orientuje ve vztazích mezi jednotlivými obory chemie.
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Stupeň 2 – chvalitebný
Žák ovládá poznatky k danému tématu – definice, fakta, zákonitosti, pojmy – v podstatě
uceleně a přesně, hovoří samostatně, chápe vztahy mezi pojmy a vztahy k dalším tématům.
Dovede řešit úkoly k tématu a reaguje na dotazy samostatně nebo pouze s menší pomocí. Myslí
logicky správně, projevuje se u něho samostatnost a tvořivost ve zpracování maturitní otázky.
Jeho ústní i písemný projev má pouze menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Orientuje se ve vztazích mezi jednotlivými obory chemie.
Stupeň 3 – dobrý
Žák má v poznatcích k danému tématu – definice, fakta, zákonitosti, pojmy – mezery,
které však nejsou závažné, hovoří samostatně, ne vždy však přesně, nepřesnosti a chyby dovede
za pomoci učitele korigovat. Úkoly k tématu dovede řešit s pomocí. Uplatňuje poznatky a
provádí hodnocení zákonitostí podle podnětu učitele. Víceméně je schopen k tématu hovořit a
chápe vztahy mezi jednotlivými obory chemie s pomocí učitele. Objevují se častější nedostatky.
Stupeň 4 – dostatečný
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků mezery.
Nehovoří samostatně, na pomoc učitele reaguje málo, nepřesně. Úkoly k tématu sám nedokáže
vyřešit, dělá chyby i při pomoci učitele. Nechápe vztahy mezi témat y a jednotlivými obory
chemie – vyskytují se závažné chyby. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby a nedostatky dovede žák s
pomocí učitele opravit.
Stupeň 5 – nedostatečný
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a
značné mezery. Jeho ústní i písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Nehovoří samostatně, na pomoc učitele reaguje velmi málo, nepřesně. Nechápe
vztahy mezi témat y a jednotlivými obory chemie – vyskytují se závažné chyby. Závažné chyby
a nedostatky nedovede žák ani s pomocí učitele opravit.
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Biologie
Část teoretická:
Probíhá formou patnáctiminutové ústní zkoušky, při které student hovoří na téma, které
si předem vylosoval, na přípravu má také patnáct minut. Zkoušející může zkoušenému předložit
didaktické pomůcky, obrázky a přírodniny, vztahující se k danému tématu.
Všeobecná orientace:
Žák se orientuje v jednotlivých oborech biologie i v mezioborových vztazích a ve
vztazích mezi jednotlivými tématy, dokáže reagovat na otázky a aplikovat teoretické poznatky.
Klasifikace profilové části maturitní zkoušky – biologie:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní projev je správný, přesný
a výstižný. Dokáže pohotově reagovat na dotazy kladené zkoušejícími.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů
učitele uplatňuje osvojené poznatky.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí mezery. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné
mezery. Jeho ústní projev je nesouvislý a vykazuje podstatné nedostatky ve správnosti a
výstižnosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a
značné mezery. Jeho ústní projev je velice nepřesný a plný vážných nedostatků.
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Informatika a výpočetní technika a programování
Maturitní zkouška se skládá ze dvou rovnocenných částí:
•

Teoretická část

•

Řešení vybrané úlohy

Oblasti hodnocení – teoretická část
•

Samostatná orientace v zadaném tématu, správné reakce na doplňující otázky

zkoušejícího.
•

Chápání souvislostí s pojmy z ostatních tematických celků.

•

Znalost syntaxe a sémantiky daného jazyka.

•

Správné používání terminologie, vhodný jazykový projev.

•

Ovládání základů algoritmizace.

Oblasti hodnocení – řešení vybrané úlohy
•

Správná formulace problému, vyplývajícího ze zadání úlohy, návrh řešení.

•

Správná aplikace teoretických poznatků při konkrétní aplikaci.

•

Správné řešení úlohy.

•

Efektivnost při řešení úlohy.

•

Průběžné ověřování správnosti řešení.

V obou částech je žák hodnocen jedním ze stupňů 1 – 2 – 3 – 4 – 5:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově
vykonává požadované činnosti. Myslí logicky správně, jeho projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Zadanou úlohu řeší zcela samostatně, efektivně,
dochází ke správným výsledkům, které následně správně interpretuje.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně. Požadované činnosti vykonává převážně
samostatně nebo podle menších podnětů učitele. Ústní i písemný projev má menší nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Zadanou úlohu řeší zpravidla samostatně, s menší pomocí učitele dochází k relativně správným
výsledkům.
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Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v požadovaných poznatcích mezery, které dokáže odstranit s pomocí učitele.
Požadované činnosti nevykonává vždy přesně. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při
řešení teoretických úkolů s chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a
výstižný, grafický projev je méně estetický. Zadanou úlohu řeší částečně samostatně, částečně
s pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v požadovaných poznatcích závažné mezery. Je málo pohotový a má větší
nedostatky. Při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, je
nesamostatný. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele
opravit. Při řešení zadané úlohy má problémy s návazností jednotlivých etap řešení.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil má v nich závažné a značné mezery. V ústním a
písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Nedostatky a
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Při řešení zadané úlohy dokáže řešit pouze její
dílčí části, nechápe souvislosti a návaznosti jednotlivých etap řešení.
Estetická výchova
Dílčí zkouška je prováděna ústně. Student musí prokázat dostatečné znalosti z dějin
hudby nebo z dějin výtvarného umění a všeobecný kulturní přehled, součástí zkoušky je i rozbor
výtvarného díla či rozbor hudební ukázky v souvislosti se zadaným tématem. Student je
hodnocen známkami 1-5.
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