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Stanovení kritérií hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá 

profilové části maturitní zkoušky – školní rok 2021/2022 

 
Jednotlivá zkouška  

Pedagogika  

 

Stupeň 1 - výborný 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe 

vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení 

teoretických a praktických úkolů. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev 

je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.  

 

Stupeň 2 - chvalitebný 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně a chápe 

vztahy mezi nimi. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a 

praktických úkolů. Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

 

Stupeň 3 - dobrý 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné 

mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a 

dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Jeho myšlení je vcelku správné, není 

vždy tvořivé. Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. 

Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledku jeho činnosti.  

 

Stupeň 4 - dostatečný 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné 

chyby. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní 

projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti 

nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby 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. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 

logické nedostatky. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
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Kvalita výsledku jeho činnosti a graficky projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele.  

 

 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za 

podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění.  

 

 

Brno 28. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Petra Kalousková 

ředitelka školy 
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