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Způsob a kritéria hodnocení zkoušek Dějiny výtvarné kultury, 
Odborné předměty a Praktické zkoušky z oboru

profilové části maturitní zkoušky

konaných formou Praktické zkoušky z oboru a ústní zkoušky 
před zkušební maturitní komisí

na Střední škole umění a designu a Vyšší odborné škole Brno, přísp. org.

Jarní a podzimní zkušební období MZ 2022

1. Každá zkouška profilové části maturitní zkoušky je hodnocena zvlášť. Způsob 
hodnocení každé zkoušky nebo její části a kritéria hodnocení navrhuje ředitelka školy a 
nejpozději před započetím první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. 
Ředitelka školy zveřejní schválený způsob hodnocení na veřejně přístupném místě ve 
škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před 
začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 

2. Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky 
z oboru oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém 
žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné práce a praktické zkoušky z 
oboru oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po 
vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná práce a praktická 
zkouška z oboru konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební 
maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

3.  Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice 
a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. 
Žák vykoná zkoušku nebo její část úspěšně, pokud je hodnocen stupněm a) až d).

4. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou 
část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.



2

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky konané formou 
ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí ze zkušebního předmětu 
Dějiny výtvarné kultury

I. Obecná ustanovení

Zkouška probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák losuje z 25 
maturitních otázek jednu (která ten den ještě nebyla losována) a usedá na přípravu. 
Zkouška trvá nejvýše 15 minut, příprava na ni též 15 minut. Výslednou známku 
navrhuje zkoušející, o výsledné známce rozhoduje komise hlasováním. Během 
přípravy na zkoušku z DVK a během zkoušky samotné je žákům k dispozici na počítači 
či v papírové podobě obrazová příloha vylosované otázky.

II.  Způsob hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice 
a) 1 – výborný, b) 2 – chvalitebný, c) 3 – dobrý, d) 4 – dostatečný, e) 5 – nedostatečný. 
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

Postup hodnocení:  vychází z klasifikačního řádu uveřejněného na stránkách školy.

III. Povolené pomůcky pro profilovou část maturitní zkoušky 

 Obrazové přílohy maturitních otázek na počítači, psací potřeby, prázdné listy papíru.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou navíc 
používat individuální kompenzační pomůcky. Konkrétní výčet individuálních 
kompenzačních pomůcek je uveden v doporučení školského poradenského zařízení. 
Podle posudku školského poradenského zařízení mu může být prodloužen čas na 
přípravu dle tohoto posudku.
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Způsob  a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky konané formou 
ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí ze zkušebního předmětu
Odborné předměty – 4.D

I. Obecná ustanovení

Zkouška probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák losuje z 20 
(pro obor Modelářství a návrhářství oděvů – Ekotextil design) nebo 20 maturitních 
otázek (pro obor Modelářství a návrhářství oděvů – Design oděvu) jednu (která ten den 
ještě nebyla na daném oboru losována) a usedá na přípravu. Zkouška trvá nejvýše 15 
minut, příprava na ni též 15 minut. Výslednou známku navrhuje zkoušející, o výsledné 
známce rozhoduje komise hlasováním. 

II.  Způsob hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice 
a) 1 – výborný, b) 2 – chvalitebný, c) 3 – dobrý, d) 4 – dostatečný, e) 5 – nedostatečný. 
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

Postup hodnocení:  vychází z klasifikačního řádu uveřejněného na stránkách školy.

III. Povolené pomůcky pro profilovou část maturitní zkoušky 

 Psací potřeby, prázdné listy papíru.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou navíc 
používat individuální kompenzační pomůcky. Konkrétní výčet individuálních 
kompenzačních pomůcek je uveden v doporučení školského poradenského zařízení. 
Podle posudku školského poradenského zařízení mu může být prodloužen čas na 
přípravu dle tohoto posudku.
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Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky konané formou
 Praktické zkoušky z oboru
 před zkušební maturitní komisí 

I. Obecná ustanovení

Praktická zkouška z oboru probíhá formou vytvoření praktické práce dle zadání 
praktické zkoušky z oboru a její instalací a prezentací před zkušební maturitní komisí. 
Zadání, obsah, rozsah a formu praktické maturitní zkoušky na návrh vedoucího oboru 
vzdělání schvaluje ředitelka školy. Zadání obdrží každý žák konající tuto zkoušku před 
zahájením konání této zkoušky. Zkouška trvá  4 týdny.

Součástí hodnocení praktické zkoušky vytvořené dle zadání praktické maturitní práce 
je průběh práce, výsledky práce, instalace práce a její prezentace před zkušební 
maturitní komisí. Prezentace práce trvá nejvýše 15 minut, příprava na ni též 15 minut. 

Výslednou známku navrhuje zkušební komisi vedoucí práce. O výsledné známce 
rozhoduje komise hlasováním.

II.  Způsob hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice 
a) 1 – výborný, b) 2 – chvalitebný, c) 3 – dobrý, d) 4 – dostatečný, e) 5 – nedostatečný. 
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného 
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

Postup hodnocení:  vychází z klasifikačního řádu uveřejněného na stránkách školy.

III. Povolené pomůcky pro praktickou zkoušku

PC a projekční technika, vyžaduje-li si to povaha zkoušky.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou navíc 
používat individuální kompenzační pomůcky. Konkrétní výčet individuálních 
kompenzačních pomůcek je uveden v doporučení školského poradenského zařízení. 
Podle posudku školského poradenského zařízení mu může být prodloužen čas na 
přípravu dle tohoto posudku.

V Brně 6.4.2022

Mgr. Petra Černínová
ředitelka školy


