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Hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

Maturitní období: podzim 2021 

Třída: 4.C opravný termín 

Obor: Informační technologie (18–20–M /01) 

Název zkoušky: Písemná zkouška z odborných předmětů (PZOP) 

Forma zkoušky: písemná zkouška 

Hodnocení PZOP bude na základě níže uvedeného dosaženého počtu bodů, kterými jsou 

hodnoceny jednotlivé úkoly, jež jsou součástí jednotlivých částí zadání. Maximální počet je 

100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí získat minimálně 40 bodů.  

Písemná zkouška z odborných předmětů bude probíhat v pátek 6. září 2021 od 8:15 do 13:30 - 

přestávka od 10:00 do 10:15.  

Písemná zkouška bude obsahovat zkušební úlohy z níže uvedených odborných předmětů: 

1. Aplikační software – MS Word a MS Excel - max. 15 bodů, 

2. Programování www - značky jazyka XHTML - max. 10 bodů, 

3. Počítačové sítě - konfigurace datové sítě - směrování, VLANy, network security -  

max. 25 bodů, 

4. Programování – Java projekt tvary - max. 25 bodů, 

5. Optické komunikace – vyhodnocení kontrolního měření optické trasy -  

max. 25 bodů 

Hodnocení PZOP  Počet bodů 

Výborný           85 až 100 bodů 

Chvalitebný   70 až 84 bodů 

Dobrý    55 až 69 bodů   

Dostatečný   40 až 54 bodů 

Nedostatečný   0 až 39 bodů 
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Název zkoušky: Teoretická zkouška z odborných předmětů II. (TZOP II.) 

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Hodnocení TZOP II. bude na základě níže uvedeného hodnocení dle toho, jak bude žák 

odpovídat na jednotlivé části vylosovaného tématu: 

Výborný – žák během ústního zkoušení ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Jeho ústní projev je správný, přesný 

a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.  

Chvalitebný - žák během ústního zkoušení  ovládá vymezené poznatky, fakta, pojmy, definice 

a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Jeho ústní projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.  

Dobrý- žák má během ústního zkoušení v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. Jeho ústní projev není vždy 

správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický.  

Dostatečný - žák má během ústního zkoušení v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí závažné mezery. V uplatňování 

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

závažné chyby. 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 zkoušejícího opravit.  

Nedostatečný - žák má během ústního zkoušení v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí velmi závažné a značné mezery. 

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

se vyskytují velmi závažné chyby. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. 

Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí zkoušejícího.  
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Maturitní komise projednala a schválila hodnocení profilové části maturitní zkoušky dne 

25. června 2021. 

Předseda maturitní komise: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.  

Místopředseda maturitní komise: Mgr. Lenka Krupová  

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Lašková    

Členové maturitní komise: Mgr. Lenka Glacová   

        Ing. Pavel Koždoň   

        Ing. Jiří Kubala    

           Mgr. Radomír Prokop   

                                           Mgr. Pavel Dědičík      

 

 

 


