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Výsledky maturitní práce „Ekologické hodnocení území“ se hodnotí podle těchto kritérií:   

1. Vymezení tématu, splnění požadavků na danou maturitní práci 

2. Odborná úroveň maturitní práce 

3. Využití znalostí získaných vzděláváním, dostatečný rozsah vlastního podílu autora na 

práci   

4. Využití relevantních literárních zdrojů a úplnost odkazů na použité zdroje 

5. Interpretace výsledků, ucelené shrnutí výsledků práce a závěr 

6. Formální úprava maturitní práce (využití dovedností ICT), jazyková úroveň, logická 

struktura práce 

7. Přístup řešitele k řešení úkolu, průběžná komunikace s vedoucím maturitní práce, 

plnění průběžných úkolů 

8. Obhajoba maturitní práce (prezentace řešitele maturitní práce před maturitní komisí) 

   

 Kritéria hodnocení  
Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 5 

1. Splnění požadavků      

2. Odborná úroveň      

3. Využití znalostí získaných vzděláváním      

4. Využití odborné literatury      

5. Interpretace výsledků      

6. Formální úprava práce      

7. Přístup řešitele k řešení úkolu      

8. Obhajoba maturitní práce      

 

Vedoucí a oponent ohodnotí maturitní práci podle kritérií 1-7. Jejich hodnocení v posudku 

vznikne aritmetickým průměrem z dílčích hodnocení kritérií 1-7 a to následovně: 

   1,0 – 1,4 (1) výborný 

   1,5 – 2,4 (2) chvalitebný 

   2,5 – 3,4 (3) dobrý 

   3,5 – 4,4 (4) dostatečný 

   4,5 – 5,0 (5) nedostatečný 

 

Hodnota aritmetického průměru je vypočtena na dvě desetinná čísla (vyjádřená v setinách 

např.: 1,4x; 2,4x; …)  v tomto případě je ponechán manipulační prostor pro hodnotitele, 

kdy je možné klasifikaci zohlednit na základě dílčího hlediska hodnocení Odborná úroveň. 

Je-li některé z kritérií hodnocení 1-7 vedoucím nebo oponentem hodnoceno jako 

nedostatečné, je hodnocení maturitní práce v jejich posudku nedostatečné. 
 

Výsledné hodnocení je tvořeno posudky vedoucího a oponenta a hodnocení maturitní 

komise:   
 

   Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 5 

1. 
Hodnocení maturitní práce posudkem vedoucího maturitní 

práce (známka z posudku tvoří 1/3 výsledného hodnocení) 
     

2. 
Hodnocení maturitní práce posudkem oponenta maturitní 

práce (známka z posudku tvoří 1/3 výsledného hodnocení) 
     



3. 
Obhajoba maturitní práce (tvoří 1/3 výsledného hodnocení 

maturitní práce) 
     

 Výsledný průměr 1,0 – 5,0 

 

Je-li hodnocení maturitní práce vedoucím a oponentem v posudcích v obou případech 

nedostatečné, je výsledné hodnocení maturitní práce nedostatečné. 

 

Výsledná klasifikace:  

průměr 1,0 – 1,4 výborný 

průměr 1,5 – 2,4 chvalitebný 

průměr 2,5 – 3,4 dobrý 

průměr 3,5 – 4,4 dostatečný 

průměr 4,5 – 5,0 nedostatečný 

 

Vypracoval: 

Ing. Jaroslav Váňa v. r. 


