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Maturitní zkouška 2017/2018 – profilová část
HODNOCENÍ
1. MP ZL a praktická zkouška
1.1 MP a její obhajoba před komisí
Maturitní práce se hodnotí na základě hodnocení vedoucího práce, oponenta a výsledku
obhajoby.
K obhajobě jde i žák, který má svou práci hodnocenu vedoucím i oponentem stupněm 5.
Hodnotí se formální a obsahová stránka práce, struktura, přístup k řešení práce, pravidelné
konzultace, odborná náplň práce, celková úroveň práce, adekvátní reakce na posudky a
připomínky vedoucího práce, oponenta a zkušební komise, která dále hodnotí úroveň
prezentace a obhajoby práce. Další kritéria ústního projevu jsou obsažena v 1.
Celkové hodnocení práce:
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm 1 – 4.

1.2 Praktická zkouška ZA
a) praktická schopnost při zabezpečení potřeb nemocného
- správnost a pečlivost prováděných výkonů
- zručnost, rychlost
- přiměřeně komunikovat s nemocným a s členy
- postoj k nemocnému
- ochota, taktnost jednání
- úprava a dodržování BOZ a PO
b) krátké písemné zkoušení navazující na OSE
- teoretické znalosti navazující na výkony a péči o nemocného
c) ústní pohovor
- zpracování dokumentace včetně vysvětlení činností spojených s ošetřováním
nemocného
- zdůvodňování vybraných ošetřovatelských postupů

1.3 Praktická zkouška LA
Praktickou maturitní zkoušku vykonávají žáci ve školních laboratořích, týká se odborných
předmětů:
Cvičení z klinické biochemie – CKB
Cvičení z hematologie a transfuzní služby – CHT
Histologie a histologická technika – CHH
V Masarykově nemocnici UL vykonávají žáci na oddělení mikrobiologie z odborného
předmětu:
Cvičení z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie – CMI
K absolvování praktické maturitní zkoušky musí mít žáci splněnou odbornou praxi, zadanou
seminární práci a vypracovaný deník z odborné praxe.
Hlavní kritéria pro úspěšné složení praktické maturitní zkoušky:
Žák:
- při laboratorní práci pracuje samostatně a organizovaně
- svoji práci zdokumentuje ve formě protokolu
- při obhajobě k danému úkolu (otázce) zná teoretický výklad
Výsledky laboratorní práce musí odpovídat deklarovaným hodnotám.
Další požadavky na žáka:
- dodržování zásad zápisu v protokolární práci,
- dodržování zásad BOZP
1.4 Praktická zkouška AZT
U praktické maturitní zkoušky je hodnoceno:
1. Kvalita a přesnost provedené práce
2. Technologické zpracování
3. Písemný protokol s jednoduchým obhájením a zhodnocením celé práce

2. Písemná zkouška – teoretický předmět
Předměty
BIS
KLP
STP
KLB
HTS
OSE
SOM

Hranice
úspěšnosti
55%
65%
50%
34%
35%
65%
65%

4
dostatečný
65%
71%
61%
50%
50%
71%
71%

3
dobrý
75%
81%
75%
68%
75%
81%
81%

2
chvalitebný
85%
90%
88%
84%
86%
90%
90%

1
výborný
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

a) hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro udělení známky
4 – dostatečný, přičemž její hodnota se do bodového intervalu pro tuto známku započítává;

b) bodový interval pro udělení příslušné známky je zdola omezen horní hranicí nižšího
stupně známky (přičemž tato hodnota se do intervalu pro udělení příslušné známky
nezapočítává) a shora omezen horní hranicí, jejíž hodnota se do intervalu započítává;
c) žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek z příslušné zkoušky nižší, než
je hranice úspěšnosti zkoušky z daného zkušebního předmětu.

Maturitní zkouška 2017/2018 – společná část
Hodnocení je obsaženo ve Sdělení MŠMT ČR:
Praha 21. března 2018
Č. j.: MSMT-7458/2018-1

SDĚLENÍ
V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení
zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku. Naleznete
na: www.novamaturita.cz.

