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Pravidla hodnocení PMZ oboru Mechanik strojů a zařízení 

 

Zkouška je hodnocena komplexně, za každou část je uvedený maximální a minimální počet bodů 

s ohledem na důležitost a náročnost jednotlivých částí. Výsledné hodnocení je dáno součtem 

bodů ze všech částí. V případě, že z některé části zkoušky žák nezíská minimální počet bodů, 

považuje se, že zkoušku nevykonal úspěšně. 

 

Podle celkového počtu dosažených bodů je zkoušejícím navržena známka. Stálí členové maturitní 

komise hlasují o výsledné známce. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas 

předsedy/místopředsedy maturitní komise. Pokud je žák při praktické maturitní zkoušce 

hodnocen stupněm nedostatečný, koná opravnou maturitní zkoušku z těch částí, kde nezískal 

minimální počet hlasů. 

 

Hodnocení:                             body 

Úvod – teorie   2 – 5  

Příklady z praxe  3 

Textová úprava a pravopis 10 – 15 

Volba materiálů  5 

Volba polotovarů  5 

Volba strojů   5 

Volba měřidel   2 

Volba nástrojů  5 

Výkresová dokumentace 10 – 30 

Technologický postup 20 – 30 

Cenová kalkulace výrobku 5 – 10 

Výroba   20 

Prezentace   5 – 10 

Konzultace   5 

Samostatnost   5 

Maximální počet bodů 155 
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Výsledná klasifikační stupnice 

100% - 80%  výborně 

79% - 7770%  chvalitebně 

69 % - 60%  dobře 

59% - 45%  dostatečně 

44% a méně  nedostečně 

 

 

 

Hodnocení teoretické zkoušky z OP Strojnictví 

 

Žák si losuje před maturitní komisí z 25 otázek, které v sobě zahrnují problematiku 

odborného předmětu Strojnictví. 

Žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení vylosované otázky. Jeho odpověď je 

hodnocena: 

 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky myslí, 
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.  

– chvalitebný: Žák ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky správně 

myslí, ale ne vždy pohotově a přesně zodpoví. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 

správně, ale s menší přesností a pohotovostí.  

– dobrý: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, jen takové nedostatky, které 

mu nebrání bez obtíží navazovat při interpretaci následujícího učiva. 

V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem učitele dovede 

odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  

– dostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové nedostatky, které 

mu neumožňují vhodně interpretovat danou problematiku. Je nesamostatný v myšlení a při řešení se 
dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. 

– nedostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové mezery, že na 

tyto znalosti nemůže navazovat při vysvětlování dané problematiky. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší 

ani s pomocí učitele.  

 

Hodnocení teoretické zkoušky z OP Technologie 
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Žák si losuje před maturitní komisí z 25 otázek, které v sobě zahrnují problematiku 

odborného předmětu Technologie. 

Žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení vylosované otázky. Jeho odpověď je 

hodnocena: 

 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky myslí, 
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.  

– chvalitebný: Žák ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky správně 

myslí, ale ne vždy pohotově a přesně zodpoví. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 

správně, ale s menší přesností a pohotovostí.  

– dobrý: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, jen takové nedostatky, které 

mu nebrání bez obtíží navazovat při interpretaci následujícího učiva. 

V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem učitele dovede 
odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  

– dostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové nedostatky, které 

mu neumožňují vhodně interpretovat danou problematiku. Je nesamostatný v myšlení a při řešení se 
dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. 

– nedostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové mezery, že na 

tyto znalosti nemůže navazovat při vysvětlování dané problematiky. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší 
ani s pomocí učitele.  

 

 

 


