
 
Způsob hodnocení profilové zkoušky pro maturitní zkoušky jaro 2023, podzim 2023 

 
Část maturitní zkoušky: profilová 
Typ zkoušky: povinná: (1 ze 3) 
Forma zkoušky: ústní 
Název zkoušky: Odborné předměty 
Obor vzdělávání: knihkupecké a nakladatelské činnosti 
Odborné předměty: Dějiny umění a Dějiny knižní kultury  
 
Při zkoušení se hodnotí : 

• zvládnutí učiva v rozsahu vylosované otázky 
• orientace ve vývoji výtvarného umění a architektury 
• přehled o proměnách uměleckých směrů, druhů a forem umění, 
• orientace v tvorbě nejvýznamnějších evropských umělců 
• schopnost charakterizovat nejvýznamnější památky architektury, malířství a 

sochařství 
• přehled, základní znalost a orientace v historii písma, tisku, knihy a knižní kultury 
• základní znalost technologie tisku, grafických technik, výroby papíru atd. 

Vzhledem k zaměření studijního oboru a žádoucímu profilu absolventů se posuzuje : 
 

• celková úroveň vyjadřování 
• plynulý projev 
• pohotovost 
• schopnost logické argumentace 
• schopnost využít znalostí získaných v jiných předmětech 
• orientace v příslušné základní bibliografii 

Klasifikace je stanovena ve stupnici 1-5 následujícím způsobem: 
 

• Stupeň 1 –výborný: Student zvládá bez pomoci systematicky, přehledně a bez chyb 
veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující otázky. 

• Stupeň 2 –chvalitebný: Student zvládá s drobnou pomocí systematicky, přehledně a 
bez chyb veškerou zkoušenou látku, orientuje se v otázce a zvládá i veškeré doplňující 
otázky 

• Stupeň 3 –dobrý: Student zvládá s pomocí zkoušenou látku, orientuje se v otázce a 
s pomocí zvládá i veškeré doplňující otázky 

• Stupeň 4 –dostatečný: Student prokáže schopnost zvládnout s výraznou pomocí 
základní vědomosti a orientaci ve zvolené maturitní otázce 

• Stupeň 5 –nedostatečný: Student neprokáže ani s výraznou pomocí základní 
vědomosti a orientaci ve zvolené maturitní otázce, nezvládá doplňující otázky, 
případně dělá základní chyby. 
Výsledné hodnocení provádí zkoušející a přísedící, pokud se na navržené známce 
neshodnou, předloží své návrhy maturitní komisi, která rozhodne hlasováním 
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