
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÚSTNÍ PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA  
Z PRAKTICKÉ ODBORNÉ ČÁSTI 

  
1. Struktura ústní zkoušky 
  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou komentované prezentace maturitní práce, kde žák představí cíl 
maturitní práce, obsah práce a závěr práce. Zároveň odpoví na dotazy vedoucího práce, oponenta práce, 
příp. na dotazy členů maturitní komise. U studentů se zaměřením na turistický management probíhá 
obhajoba práce při odborné exkurzi, kde se hodnotí výklad průvodce k přidělenému úseku a plnění zadané 
funkce při přípravě a realizaci exkurze. 
 

2. Zadání  
 

Pro ústní profilovou zkoušku z praktické odborné části stanoví ředitelka školy v souladu s rámcovým a 
školním vzdělávacím programem nabídku témat. Žák si z nabídky témat vybere, nebo si zvolí vlastní téma 
podle potřeb daného zařízení, kde maturitní práci zpracovává. Maturitní práci zpracuje žák v požadovaném 
obsahu i rozsahu dle vnitřní směrnice ředitelky školy. Při ústní maturitní zkoušce prezentuje žák výsledky 
své práce. 

  
3. Specifikace zkoušky  
 

Příprava ke zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Celkové hodnocení se skládá 
z dílčích hodnocení –  
písemné hodnocení vedoucího práce  
písemné hodnocení oponenta práce  
hodnocení obhajoby práce. 
 
Hodnocení provádějí dva členové maturitní komise jmenovaní pro zkoušku z praktické odborné části, kteří 
zapisují body do Záznamu o hodnocení profilové zkoušky z praktické odborné části.  
 
Celkem lze za ústní zkoušku získat 16 bodů, pro úspěšné absolvování této dílčí části maturitní zkoušky je 
třeba dosáhnout minimální hranice úspěšnosti 4 bodů.   
 

4. Povolené pomůcky  
 

Žáci mohou při přípravě ke zkoušce používat maturitní práci v písemném provedení, prezentaci práce na 
paměťovém nosiči, vlastní podklady pro obhajobu a propagační materiály daného zařízení. 
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5. Způsob a kritéria hodnocení ústní zkoušky  
 

Hodnocení podle stanovených kritérií provádějí dva členové maturitní komise jmenovaní 
pro zkoušku z praktické odborné části. Svoji shodu v bodovém hodnocení zaznamenávají do Záznamu 
o hodnocení ústní profilové maturitní zkoušky.  
 
Body žák získává za písemné hodnocení vedoucího práce formou posudku (max. 4 body, min. 1 bod), 
písemné hodnocení oponenta práce formou posudku (max. 4 body, min. 1 bod) – viz tabulka č. 1 a 
obhajobu práce (max. 8 bodů, min. 2 body)- viz tabulka č. 2. Výsledná známka z obhajoby je v poměru 
1:1:2, tj. posudek vedoucího, posudek oponenta a obhajoba. 
 
Za celou dílčí ústní zkoušku může žák získat nejvýše 16 bodů, minimální hranice úspěšnosti je 4 body   .   
 
Tabulka 1 Hodnocení MP vedoucím práce a oponentem 

Písemné hodnocení vedoucího práce a oponenta 

Známka 1 4 body 

Známka 2 3 body 

Známka 3  2 body 

Známka 4 1 bod 

Známka 5 0 bodů 

Pozn. pokud je práce v jednom z posudků hodnocena známkou 5, nelze ji dle vnitřní směrnice obhajovat. 
V posudcích je hodnocena formální část, obsahová část, jazyková část a celkový dojem z práce. 
 
 
Tabulka 2  Hodnocení při obhajobě 

 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 

Hodnocení 
obhajoby 

Žák 
samostatně 
prezentuje 
výsledky své 
práce, 
zodpovídá 
dotazy členů 
maturitní 
komise. 

Žák 
převážně 
samostatně 
prezentuje 
výsledky své 
práce a 
téměř úplně 
zodpovídá 
dotazy členů 
maturitní 
komise. 

Žák prezentuje 
výsledky své 
práce 
s nepodstatnými 
mezerami a na 
dotazy členů 
maturitní 
komise 
odpovídá 
neúplně. 

Žák prezentuje 
výsledky své 
práce se 
závažnými 
mezerami a na 
dotazy členů 
maturitní 
komise 
odpovídá 
v minimálním 
rozsahu 

Žák 
prezentuje 
výsledky své 
práce se 
závažnými a 
značnými 
mezerami a 
na dotazy 
členů 
maturitní 
komise 
neodpovídá.  

 



Klasifikace ústní profilové maturitní zkoušky z praktické odborné části 
 

Žák prospěl a je z profilové maturitní zkoušky z teoretické odborné části a klasifikován stupněm 1 – 
4, pokud dosáhl stanoveného počtu bodů: 
 
  
Tabulka 3 Výsledná klasifikace z POČ 

Celkový počet dosažených 
bodů za ÚZ  

Známka  

  
16 - 14 

  

1  
(výborný)  

  
13 - 12  

2  
(chvalitebný  

  
11- 8  

3  
(dobrý)  

  
7 - 4  

4  
(dostatečný)  

  
3 a méně  

5  
(nedostatečný)  

  
  
 Pokud žák získal z obhajoby 0 bodů, je celkově hodnocen nedostatečně.   
  
  
  
  
  
  
V Poděbradech ____________________    __________________________  

PhDr. Jana Podoláková, ředitelka   
  
  
Předseda maturitní komise ________________________ 

 
 


