
                      

Hodnocení maturitní práce a její obhajoby před maturitní komisí v profilové  

části maturitní zkoušky 

konané  

na Klasickém gymnáziu Modřany a základní škole, s.r.o. 

Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4 

Zkušební termín: JARO a PODZIM 2023 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky na Klasickém gymnáziu Modřany a 

základní škole, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, se řídí platnými legislativními 

normami, tj. zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Kritéria hodnocení maturitní práce a její obhajoby před maturitní komisí byla stanovena 

takto: 

Hodnocení maturitní práce vedoucím maturitní práce  

Obsahová stránka práce: stanovení cílů zadání, splnění požadavků zadání, soulad obsahu 

práce se zvoleným tématem, postup práce, metodika, originalita, nový pohled na věc, 

odborná terminologie, práce s odbornou literaturou, naplněnost cílů, formulace závěru.  

Maximální počet bodů - 20 

Formální stránka práce: úroveň zpracování dokumentace (úplnost, logické členění, 

uspořádání), rozsah práce, formální a grafická stránka práce, dodržování typografických 

pravidel a respektování norem, citace. 

Maximální počet bodů - 10 

Průběžné hodnocení – aktivita studenta/studentky, tvůrčí přístup, schopnost komunikace, 

soustavnost práce.  

Maximální počet bodů - 5 

Hodnocení maturitní práce oponentem maturitní práce 

 Obsahová stránka práce: stanovení cílů zadání, splnění požadavků zadání, soulad obsahu 

práce se zvoleným tématem, postup práce, metodika, originalita, nový pohled na věc, 

odborná terminologie, práce s odbornou literaturou, naplněnost cílů, formulace závěru.  

Maximální počet bodů - 20 

Formální stránka práce: úroveň zpracování dokumentace (úplnost, logické členění, 

uspořádání), rozsah práce, formální a grafická stránka práce, dodržování typografických 

pravidel a respektování norem, citace 

Maximální počet bodů – 10 

 

 



Hodnocení obhajoby vedoucím maturitní práce  

Vysvětlení cíle a jeho realizace, formální zpracování prezentace, orientace v problematice, 

věcné a jasné odpovědi při diskusi, kultura projevu 

Maximální počet bodů - 10 

Hodnocení obhajoby oponentem maturitní práce  

Vysvětlení cíle a jeho realizace, formální zpracování prezentace, orientace v problematice, 

věcné a jasné odpovědi při diskusi, kultura projevu 

Maximální počet bodů - 10 

Prokáže-li se, že student/studentka v práci použil/a text jiného autora a tento neoznačil/a 

jako citaci (práci, nebo její část opsal/a), bude práce považována za plagiát, bude 

posuzována jako neobhajitelná a hodnocena známkou „nedostatečný“.  

Maximální počet bodů, který může student/studentka získat vypracováním maturitní práce a 

její obhajobou, je 85 bodů.  

Zkoušku konanou formou vypracování maturitní práce a její obhajobou student/studentka 

vykoná úspěšně, pokud dosáhne minimálně 40 %. Hranice úspěšnosti v bodech je 34 bodů.  

 

 

Převod procentních bodů na známku 
Interval v procentních bodech 

hodnocení 

<100 % - 87 % výborný 

<87 % - 74 % chvalitebný 

<74 % - 56 % dobrý 

<56 % - 40 % dostatečný 

<40 % - 0 %> nedostatečný 

 

 

V Praze dne 15.09.2022                                                    Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy 

 

 


