
Návrh pravidel hodnocení profilových zkoušek s výjimkou českého jazyka literatury a cizího 
jazyka konaných ústní formou: 

Každá zkouška nebo její část z profilové části maturitní zkoušky je hodnocena v souladu s pravidly 
školního řádu - část VI. „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, článek 7 - 9. Provádí se 
podle klasifikační stupnice známkami 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý), 4 (dostatečný) 
a 5 (nedostatečný). Hodnotí se aktuální výkon žáka při jeho ústní prezentaci. Známku z ústní profilové 
zkoušky navrhují maturitní komisi v souladu se stupnicí klasifikace pro výsledky vzdělávání 
ve vyučovacích předmětech a v souladu s pravidly hodnocení zkoušející a přísedící daného předmětu 
(část VI, článek 4, odst. 2). V případě jejich neshody dojde ke hlasování zkušební maturitní komise, při 
rovnosti hlasů je rozhodující stanovisko předsedy. 

Způsob hodnocení: 

Pokud má zkouška jednu část, tak se celkové hodnocení stanoví v souladu s pravidly školního řádu -
část VI. „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, článek 7-9. 

Pokud má zkouška více než jednu část, stanoví se tzv. vážený průměr z jednotlivých známek 
zaokrouhlený na setiny a klasifikace se provádí v souladu s pravidly školního řádu - část VI. „Pravidla 
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, článek 7-9. Části zkoušky a k nim přiřazené jednotlivé váhy 
v procentech jsou uvedeny u zveřejněných témat jednotlivých zkušebních předmětů. 

Vážený průměr pro dvě části zkoušky se vypočítá: 
""#$%#&'%í	*.		čá./0"	×"2á"3	*.	čá./0"	4	""#$%#&'%í	5.		čá./0"	×"2á"3	5.	čá./0"

*66
 

Vážený průměr pro tři části se vypočítá: 
""#$%#&'%í	*.		čá./0"	×"2á"3	*.	čá./0"	4	""#$%#&'%í	5.		čá./0"	×"2á"3	5.	čá./0"	4	""#$%#&'%í	7.		čá./0"	×"2á"3	7.	čá./0"

*66
 

Vážený průměr pro čtyři části se vypočítá: 
""#$%#&'%í	*.		čá./0"	×"2á"3	*.	čá./0"	4	""#$%#&'%í	5.		čá./0"	×"2á"3	5.	čá./0"	4	""#$%#&'%í	6.		čá./0"	×"2á"3	6.	čá./0"	4	""#$%#&'%í	7.		čá./0"	×"2á"3	7.	čá./0"

*88
 

Přičemž váhy jednotlivých částí bereme jako celé číslo, které určuje počet procent (např. váze 70% 
odpovídá ve vzorci číslo 70). 

Celkové hodnocení dle váženého průměru: 

Hodnota váženého průměru Celkové hodnocení 
1,00 – 1,80 včetně 1 (výborný) 
1,81 – 2,60 včetně 2 (chvalitebný) 
2,61 – 3,40 včetně 3 (dobrý) 
3,41 – 4,20 (včetně) 4 (dostatečný) 
4,21 – 5,00 5 (nedostatečný) 

Například: 

Zkouška má tři části s váhami 60%, 30%, 10%. Žák byl hodnocen z těchto částí známkami: 2, 1, 4. 

Vážený průměr vypočteme: 5∙964*∙764:∙*6
*66

= *;6
*66

= 1,90. Dle tabulky je celkové hodnocení: 2 

(chvalitebný). 
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