KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍCH
PÍSEMNÝCH PRACÍ
Je určen bodový systém hodnocení maturitní písemné práce (dále jen MP), všechna
kritéria hodnocení MP jsou rovnocenná – rozsah 6 – 0 bodů.
Celkem je tedy možno získat 30 bodů.

Kritérium 1
Logická stavba, formální úprava a struktura MP
určení a dodržování formální struktury MP
jazyk a styl práce, dodržení gramatických pravidel a stylistických norem
formátování a minimální rozsah textu
Hodnotitel si klade otázky typu :
Je výklad srozumitelný? Pracuje autor správně se zkratkami, s přepisy cizích slov apod.?
Nedopouští se pravopisných chyb a jazykových neobratností? Odpovídá úprava MP zadaným
požadavkům?

Kritérium 2
Realizovaný rozsah řešení daného úkolu, odborná úroveň
zpracování MP
kvalita zvoleného cíle či problému, důraz na srozumitelnost, smysluplnost, adekvátnost
Hodnotitel si klade otázky typu :
Je na každém místě zřejmé, co chce autor říci a proč to říká právě nyní? Je práce přehledně
členěna a směřuje ke splnění cíle, který si autor vytknul?

Kritérium 3
Stupeň splnění cíle a osobní přínos autora k danému řešení
problému
kvalita celkového vyznění práce, hodnocení přístupu autora k MP
Hodnotitel si klade otázky typu :
Je práce pouze mechanickým kompilátem, nebo autor své výzkumy a analýzy přetavuje v
nový, organický celek? Vnáší autor do tématu vlastní pohled, či vlastní řešení? Je práce
způsobem zpracování tématu zajímavá i pro toho, kdo se sám danou problematikou
nezabývá?

Kritérium 4
Práce s prameny odborné literatury
dodržení norem citace, parafrázování v textu MP
správnost tvorby seznamu použité literatury, užití příloh, tabulek, obrázků apod.
Hodnotitel si klade otázky typu :
Pracuje autor průhledným způsobem s prameny odborné literatury? Využívá přesné citace
všude tam, kde je to na místě? Je seznam použité literatury správný a úplný? Jsou využity
grafy, tabulky apod. pro zvýšení přehlednosti MP?

Kritérium 5
Závěry a interpretace MP, možná využitelnost výsledků MP
zhodnocení závěru práce a jejího možného využití v praxi
Hodnotitel si klade otázky typu :
Jaké je možné využití výsledků výzkumu či závěrů MP?
Jsou závěry MP adekvátní obsahu?
Je možné praktické užití alespoň dílčích řešení odborného problému z MP?

Bodový systém hodnocení MP
Kriteria hodnocení MP
Všechny písemné práce budou posuzovat podle daných kritérií nezávisle:
vedoucí MP a oponent MP.
Každý z nich oklasifikuje danou písemnou práci podle následující tabulky hodnocení MP.
S kritérii hodnocení MP seznámí žáky všichni vedoucí MP na první konzultaci
prokazatelným způsobem.
Každý vedoucí MP a oponent MP vypracují posudek hodnotící MP daného žáka s využitím
struktury kritérií hodnocení. S těmito posudky musí být každý žák prokazatelně seznámen
nejpozději 3 týdny před konáním obhajoby maturitní písemné práce

TABULKA HODNOCENÍ MP

K1 : 6 – 0 bodů
K2 : 6 – 0 bodů
K3 : 6 – 0 bodů
K4 : 6 – 0 bodů
K5 : 6 – 0 bodů
CELKEM MOŽNO ZÍSKAT : MAX 30 bodů
Klasifikace v bodovém systému :
výborný

: 30 -26 bodů

chvalitebný

: 25 – 21 bodů

dobrý

: 20 – 16 bodů

dostatečný

: 15 – 11 bodů

nedostatečný

: 10 bodů a méně
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