
HODNOCENÍ ÚSTNÍ ČÁSTI PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY  
 

JMÉNO ŽÁKA/KYNĚ  

VYLOSOVANÁ OTÁZKA  

 

OSNOVA A ČASOVÝ LIMIT PRO SPLNĚNÍ 

 

ZHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZKOUŠEJÍCÍM/ PŘÍSEDÍCÍM 

 

Anatomie a fyziologie systému 3 minuty 
 

 

 

 

Patofyziologie onemocnění 

 
 

2 minuty 

 

 

 

Etiologie  

Vyšetření, diagnostika: Anamnéza, 

Fyzikální vyšetření, Laboratoř, Jiné vyšetřovací 

metody 

3 minuty  

Terapie  

2 minuty 

 

 

 

 

Edukace – prevence vzniku, 

komplikací 

 

 

 

Ošetřovatelský plán a jeho 

realizace 
5 minut 
 

 

 

 

SOULAD S OSNOVOU HODNOCENÍ KE ZKOUŠENÍ 
NESOULAD VĚTŠINOU NESOULAD SOULAD JE ČÁSTEČNÝ VĚTŠINOU SOULAD SOULAD 

NÁVRH CELKOVÉHO HODNOCENÍ  



 

 

STUPNĚ KLASIFIKACE A JEJICH SPECIFIKACE 

5 4 3 2 1 
 

V projevu se ve vysoké 

míře vyskytují nedostatky. 

Zkoušený/á má závažné             

a značné mezery. 

Pomoc zkoušejícího je 

nutná ve vysoké míře.  

Své vědomosti nedovede 

uplatnit ani za pomoci 

zkoušejícího. Závažné 

nedostatky nedovede 

opravit ani s pomocí 

zkoušejícího.   

Projev není plynulý nebo  

zkoušený/á téměř nebo 

vůbec nekomunikuje. 

 

V projevu se ve větší míře 

vyskytují nedostatky.  

Zkoušený/á má v 

požadovaných poznatcích 

závažné mezery. Pomoc 

zkoušejícího je nutná ve 

větší míře.  

Při zkoušení je málo 

pohotový, nesamostatný           

a má větší  nedostatky. 

Vyskytují se závažné 

chyby a závažné 

nedostatky. Ty dovede 

zkoušený/á s pomocí 

zkoušejícího opravit. 

Projev není plynulý a ve 

větší míře se vyskytují 

nedostatky.  

 

 

V projevu se občas 

objevují nedostatky. 

Zkoušený/á má 

v ucelenosti, přesnosti                

a úplnosti pojmů a definic 

nepodstatné mezery. 

Poznatky sděluje 

s chybami. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby 

dovede za pomoci 

zkoušejícího korigovat. 

Pomoc zkoušejícího je 

nutná občas. Projev není 

občas plynulý. 

 

V projevu se nedostatky 

objevují ojediněle. 

Zkoušený/á ovládá 

požadované poznatky, 

fakta, pojmy, definice               

a zákonitosti v podstatě 

uceleně. Kvalita výstupu 

zkoušení je zpravidla bez 

podstatných nedostatků.  

Projev je samostatný nebo 

za menších podnětů 

zkoušejícího. Pomoc 

zkoušejícího je nutná 

ojediněle. Projev je 

plynulý, nedostatky se 

objevují ojediněle.  

 

 

Projev  zcela odpovídá 

zadání, nedostatky se 

nevyskytují.  

Zkoušený/á ovládá 

požadované poznatky, 

fakta, pojmy, definice                

a zákonitosti uceleně, 

přesně, chápe vztahy mezi 

nimi a dovede je 

zdůvodnit. Myslí logicky 

správně, projevuje se           

u něho samostatnost                 

a tvořivost. Jeho ústní 

projev je správný, přesný  

a výstižný. Kvalita 

výstupu je pouze 

s menšími nedostatky.  

Pomoc zkoušejícího není 

nutná. Projev je plynulý, 

nedostatky se téměř 

nevyskytují.  

SOULAD S OSNOVOU HODNOCENÍ KE ZKOUŠENÍ 
NESOULAD VĚTŠINOU NESOULAD SOULAD JE ČÁSTEČNÝ VĚTŠINOU SOULAD SOULAD 

 

 

 

 

 


