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Hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

Maturitní období: jaro 2023 

Třída: 4.A opravný termín  

Obor: Informační a komunikační technologie (26–45–M /01) 

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, 



                                            
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace 

Opavská 1119/12, 708 61  Ostrava - Poruba 
  Telefony: 596 912 253, 596 919 000 

e-mail: sekretariat@teleinformatika.eu 
www.teleinformatika.eu 

 

 

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

Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí zkoušejícího.  

 
 
Maturitní komise projednala a schválila hodnocení profilové části maturitní zkoušky dne 

15. března 2023. 

Předseda maturitní komise: Ing. Jan Grossman  ………………………………. 

Místopředseda maturitní komise: Mgr. Kamila Weintrittová  ……………………………. 

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Lašková   ………………………………. 

Členové maturitní komise: Ing. Miroslav Bureš  ………………………………. 

        Ing. Pavel Koždoň  ………………………………. 
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