
Způsob hodnocení profilové zkoušky pro maturitní zkoušky jaro 2018, podzim 2018 

Část maturitní zkoušky: profilová 
Typ zkoušky: povinná (1 ze 3) 
Forma zkoušky: praktická 
Název zkoušky: Praktická zkouška 
Obor vzdělávání: Propagace 
Školní rok: 2017/2018 

 

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ 
 

U praktické zkoušky se hodnotí grafický návrh a provedení propagační tiskoviny, dále se hodnotí 

úroveň přípravy propagační akce.  Při hodnocení praktické maturity komise přiřazuje 40% 

hodnoty známky za grafický návrh tiskoviny a 60% hodnoty známky za přípravu propagační akce. 

V práci má student prokázat samostatný výtvarný pohled na zadané téma, které zpracovává 

v grafických programech na PC a odborné znalosti a schopnost naplánovat propagační kampaň na 

dané téma. 

Pedagogové sledují při hodnocení tato kritéria: splnění zadaného tématu, výraz, kompozice, 

originalitu formy i obsahu, technické zvládnutí použitých programů.  

Při hodnocení kampaně jsou sledována tato kritéria: stanovení strategického cíle, komunikační, 

mediální a kreativní strategie akce, časový harmonogram, volba realizačního týmu a vytipování 

vhodné cílové skupiny. 

Hodnocení profilových maturitních předmětů probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy  

1 – výborný 

Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi, pohotově 

samostatně a tvořivě uplatňuje poznatky při řešení praktických úkolů. Myslí logicky správně, jeho 

ústní a písemný projev je správný. 

2 – chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti v podstatě uceleně. Samostatně nebo podle 

menších podnětů učitele uplatňuje poznatky při řešení praktických úkolů. Myslí správně, jeho 

písemný a ústní projev mívá menší nedostatky. 

 3 – dobrý 

Žák má v ucelenosti osvojených poznatků mezery. Podstatnější chyby a nedostatky dovede za 

pomoci učitele korigovat, jeho myšlení je vcelku správné, není však vždy tvořivé. Ústní a písemný 

projev není vždy správný, jasný a výstižný. 

4 – dostatečný 
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Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Je 

málo pohotový, v uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby, 

závažné chyby se projevují v logice myšlení. Jeho písemný a ústní projev má zpravidla závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby a nedostatky dovede s pomocí 

učitele odstranit. 

5 – nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich značné a závažné 

mezery. V uplatnění osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují závažné chyby. V myšlení se 

projevují časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby a nedostatky nedovede odstranit ani s pomocí 

učitele. 

 

 

 

 
 

 


