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1. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Rozhodnutí ředitele školy 
Na základě Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky Č. J.: MSMT-3267/2021-1 ,rozhodl 
ŘŠ o úpravě maturitní zkoušky z PRAXE oboru Agropodnikání pro letošní školní rok 
2020/2021 , takto: 

1. Maturitní zkouška z praxe bude mít pouze 2 části. 

Část 1 : Obhajoba maturitní práce 

Část 2 : Poznávání rostlin ,osiv, hnojiv a krmiv 

Část 3 : Praktická zkouška v podnicích se vypouští 

2. Hodnocení a kritéria 

Výsledné hodnocení z praxe bude zachováno, mění se pouze váha známek/ hodnocení v %: 

Část 1 : váha 7/70 % 

Část 2 : váha 3/30% 

Část 3 : se nehodnotí 

3. Průběh zkoušky 

Maturitní zkouška z praxe se bude konat pouze ve škole, po absolvování 1 části žák současně 
vykoná i část 2 tak, aby byl zachován princip minimálního společenského kontaktu. 

Hodnocení praktického poznávání 

Rostliny – max 10 bodů 

Osiva a hnojiva – max 10 bodů 

Krmiv – max 10 bodů 

Stupeň prospěchu Počet bodů 

Výborný 30 – 26 

Chvalitebný 25 – 21 

Dobrý 20 – 16 

Dostatečný 15 – 11 

nedostatečný  10 – 0  

 

V Žatci dne 11. 02. 2021                                                                               Mgr. Jiří Karas 

                                                                                                                             ředitel školy                                                                                                                                                                                                        
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2. Hodnocení maturitní práce  
  

 I.  PODMÍNKY PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI MATURITNÍ PRÁCE  
  

Maturitní práce je hodnocena jak z hlediska obsahového a formálního, tak z hlediska její obhajoby. Pro 
řádnou klasifikaci je nutné splnění následujících podmínek:  

1) Odevzdání práce ve stanoveném termínu  
Žák je povinen odevzdat do stanoveného termínu maturitní práci v pevné či kroužkové vazbě ve dvou 
vyhotoveních  společně  s  nosičem  CD  nebo  DVD  v  každé  práci  v  předepsaném  názvu  souboru, 
obsahujícím jméno autora a rok vypracování práce. Nosič musí obsahovat 2 soubory maturitní práce ve 
formátu PDF a WORD a bude pevně připojen v ochranném obalu k vnitřní straně zadních desek práce. 
Název souboru musí být uveden též na nosiči lihovým fixem. Vzor předepsaného názvu souboru: Příjmení  

Jméno MP 2020.pdf a Příjmení Jméno MP 2020.docx. Anotace maturitní práce pro maturitní komisi bude 
předložena s identifikačními údaji žáka před zahájením obhajob vyučujícím semináře (1x na 
samostatném listu A4).  

2) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném ředitelem školy, omluví se písemně 
řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce1. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, 
určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Při stanovení náhradního termínu odevzdání 
práce bere ředitel školy v úvahu, zda vedoucí práce a oponent práce stačí práci posoudit a zpracovat 
posudky tak, aby žák mohl ve stanoveném termínu maturitních zkoušek práci obhájit.  

3) Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu stanoveném ředitelem školy bez písemné omluvy s 
uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku 
vykonal neúspěšně 2a není připuštěn k obhajobě práce.  

4) Žák musí svou práci obhájit před maturitní komisí formou prezentace v PowerPointu a formou reakce 
na otázky vedoucího práce, oponenta práce a členů maturitní komise. Délka obhajoby maturitní práce je 
stanovena na maximálně 20 minut.   
  

 II.  OBJAJOBA MATURITNÍ PRÁCE A KLASIFIKACE MATURITNÍ PRÁCE  
 Klasifikace maturitní práce a její obhajoby se provádí dle klasifikační stupnice:  

  

 Stupeň prospěchu maturitní práce   
1 – výborný  2 - chvalitebný  3 – dobrý  4 - dostatečný  5 - nedostatečný  

  

  Žák vykoná úspěšně zkoušku, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.  
  

1) Vedoucí  práce  a  oponent  práce  podávají  návrh  dílčí  klasifikace  na  příslušném  formuláři  pro  posudky 
maturitní práce. Každý dává vlastní návrh klasifikace na základě  klasifikační   stupnice    (známka je v 
posudku uvedena číselně a slovně). Součástí posudku je i slovní hodnocení práce s uvedením silných a 
slabých stránek práce, vždy se posuzuje dodržení tématu práce. Žák má právo na obhajobu práce před 
maturitní komisí, i když je práce vedoucím či oponentem (či oběma) hodnocena stupněm 5 – nedostatečný.   

2) Vedoucí maturitní práce a oponent maturitní práce hodnotí práci zejména podle hledisek:  
• Přístup žáka k práci: Míra samostatnosti přístupu k práci, ve formulaci závěrů, průzkumu. Aktivita, 

kreativita. Přesnost plnění zadaných úkolů a termínů, spolupráce s vedoucím práce.  
• Formální stránka práce: Grafické zpracování textu a citací dle normy a zda struktura práce je dle 

pokynů pro zpracování maturitní práce.  Kvalita zpracování získaných výsledků (grafy, tabulky, slovní 
popis). Jazyková a stylistická úprava maturitní práce  

                                                             
1 §15 odst. 7 vyhlášky 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  
2 §15 odst. 7 vyhlášky 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  
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• Teoretická část práce: Odborná úroveň a objektivita zpracování odborných podkladů a teorií ve 

smyslu cílů práce.  Výběr odborné literatury – počet, rozmanitost a důvěryhodnost zdrojů.  Zda je 
teoretická část promyšlená, stručná, vystihuje hlavní cíle a podstatu problému.  

• Praktická část práce: Metodika práce a její adekvátnost vzhledem k vytčenému cíli. Odborná úroveň 
praktické části.  Jasná formulace vlastních závěrů v souladu s cílem práce. Stupeň splnění cílů práce, 
splnění zadání. Přínos práce, možnost jejího praktického využití.  

3) Posudky jsou předány žákovi nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce1.   
4) Maturitní komise uděluje známku za prezentaci a obhajobu maturitní práce a následně výslednou známku 

z maturitní práce:  
• zkoušející (vedoucí maturitní práce) a přísedící (oponent maturitní práce) jednotlivě hodnotí výkon žáka 

na svůj záznamový arch.  
• vedoucí práce navrhuje komisi po dohodě s oponentem práce známku z obhajoby maturitní práce. 

Pokud  bude  maturitní  komisí  udělen  z  obhajoby  stupeň  5  –  nedostatečný,  bude  maturitní  práce 
hodnocena stupněm  5 - nedostatečný bez ohledu na vedoucím práce či oponentem práce navrhované 
stupně dílčí klasifikace. V tomto případě bude žák opakovat část obhajoby maturitní práce v opravném 

termínu.   Pokud žák neobhájí maturitní práci ani v opravném termínu maturitních zkoušek, maturitní 
komise  mu  navrhne  přepracování  maturitní  práce  nebo  v  odůvodněných  případech  nové  téma  k 
vypracování maturitní práce s obhajobou.   

• Navrhovaným klasifikačním stupněm výsledného prospěchu z maturitní práce bude známka vypočítaná 
aritmetickým průměrem  z tří dílčích známek  získaných  z  hodnocení vedoucího práce, oponenta 
práce  a  maturitní  komise  za  prezentaci a   obhajobu  práce. Tyto dílčí známky mají v celkovém 
hodnocení maturitní zkoušky stejnou váhu.   

• Předseda maturitní komise sdělí žákovi výsledný stupeň prospěchu z maturitní práce v den, kdy žák před 
maturitní komisí obhajobu maturitní práce konal.  

5) Maturitní komise hodnotí maturitní práci při její obhajobě zejména podle hledisek:   
• Úroveň prezentace – grafické zpracování prezentace, použití grafických prvků, rozsah a výstižnost textu 

v prezentaci, struktura prezentace a její logika, odborná a jazyková úroveň textu.   
• Přednes  a  způsob  prezentace  –  plynulost  a  souvislost  přednesu,  obsah  projevu,  logické  a  jasné 

vysvětlení cíle práce, popis realizace a naplnění cíle práce, schopnost správného popisu výsledků práce, 
užití odborných termínů, kultivovanost projevu žáka a dodržení časového limitu přednesu.  

• Reakce  na  dotazy  vedoucího  práce,  oponenta  práce a  členů  komise  –  reakce  a  vyjádření  se  k 
posudkům  vedoucího  práce  a  oponenta,  věcná  správnost  reakce  na  dotazy  a  podněty,  pohotovost 
reakce žáka, schopnost argumentace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 §15 odst. 5 vyhlášky 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  
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3. Hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky  
  

Hodnocení ústních profilových zkoušek se hodnotí dle klasifikační stupnice:  
  Stupeň prospěchu     

1 – výborný  2 - chvalitebný  3 – dobrý  4 - dostatečný  5 - nedostatečný  
  

Stupeň 1 (výborný)  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. 

Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a 
dovednosti pro řešení úkolů zkoušky, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí, myslí logicky správně. Jeho 
projev je správný a výstižný. Pokud se při zkoušce dopustí chyb, mají tyto chyby charakter pouze menších 
bezvýznamných nedostatků.   

Stupeň 2 (chvalitebný)  
Žák  ovládá  požadované  poznatky,  fakta,  pojmy,  definice  a  zákonitosti  v  podstatě  uceleně,  přesně  a  úplně. 

Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů 
učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických úkolů zkoušky, při výkladu a hodnocení 
jevů  a  zákonitostí.  Myslí  správně, v  jeho  myšlení  se  projevuje  logika  a  tvořivost.  Jeho  projev mívá  menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  Při zkoušce se nedopustí podstatných nedostatků.   

Stupeň 3 (dobrý)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí 

nepodstatné mezery. Požadované intelektuální činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a 
chyby dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. Poznatky aplikuje při řešení úkolů s chybami, hodnocení jevů 
a zákonitostí provádí podle podnětu zkoušejícího. Jeho myšlení je vcelku správné, projev není vždy přesný, 
správný a výstižný. Je schopen samostatného projevu podle návodu zkoušejícího.  

Stupeň 4 (dostatečný)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných 

intelektuálních  činností  je  málo  pohotový  a  má  větší  nedostatky.  V  uplatňování  osvojených  poznatků  a 
dovedností při řešení úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Jeho projev má zpravidla vážné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí zkoušejícího opravit. Při 
samostatném projevu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  
Žák si  požadované  poznatky  neosvojil uceleně,  přesně a úplně,  má v  nich  závažné a  značné mezery. Jeho 

dovednost  vykonávat  požadované  intelektuální  činnosti  má  velmi  podstatné  nedostatky.  V  uplatňování 
osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty zkoušejícího. Neprojevuje samostatnost v 
myšlení,  vyskytují  se  u  něho  časté  logické  nedostatky.  V  projevu  má  závažné  nedostatky  ve  správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Není schopen samostatného projevu nebo je tento projev na nízké úrovni. Závažné 
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí zkoušejícího.   

  
  
V Žatci dne 4. prosince 2019  
  
  
  

                                                                      Mgr. Jiří Karas, ředitel  
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