
Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 
- praktická zkouška  

 
Školní rok 2020/2021 
 
Obor: Reprodukční grafik pro média 
 
Předmět: Odborný výcvik 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ: 
Výborný 
- pracuje samostatně, kreativně a tvořivě  
- ovládá technologický postup a typografická pravidla 
- dopouští se jen menších, nepodstatných chyb a výsledky jeho práce jsou bez závažných 

nedostatků 
- dodržuje zásady pro předtiskovou přípravu 
- práce je přesná a kvalitní 

 
Chvalitebný 
- pracuje samostatně, kreativně a tvořivě 
- ovládá technologický postup a typografická pravidla 
- dopouští se jen menších, nepodstatných chyb a výsledky jeho práce vykazují drobné nedostatky 
- vykazuje drobné nedostatky v přesnosti a kvalitě 

 
Dobrý 
- dopouští se nepřesností v technologických postupech 
- práce vykazují chyby v přesnosti, dodržování pravidel 

 
Dostatečný 
- práce vykazují závažné chyby 
- nebyl dodržen technologický postup 
- výsledky práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné 

 
Nedostatečný 
- práce není na potřebné úrovni 
- nezvládá technologické postupy 
- výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice 

předepsaných ukazatelů 
 
 
Hodnotí se dodržení technologického postupu, kvalita a přesnost provedení. 
Při závažném nedodržení technologického postupu nebo při nedokončení zadané práce bude dílčí práce 
hodnocena nedostatečně. 
Hodnocení celé praktické zkoušky známkou nedostatečně nastane v případě, že některá z dílčích prací 
bude hodnocena nedostatečně. 

 
 
 



Kritéria hodnocení maturitní zkoušky - praktická zkouška 
 
obor: Tiskař na polygrafických strojích 
 
Předmět: Odborný výcvik 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ: 
Výborný 
- pracuje zcela samostatně 
- postupuje v souladu se stanovenými technologickými postupy 
- výsledky jeho práce jsou v souladu s požadavky na kvalitu tiskovin dle příslušných oborových 

norem 
- spotřebovaný výrobní čas je v souladu se stanoveným výrobním časem 
- při zhotovování tiskové produkce se žák dopouští jen menších, nepodstatných chyb 

 
Chvalitebný 
- pracuje samostatně 
- při práci postupuje v souladu se stanovenými technologickými postupy 
- výsledky jeho práce mají drobné nedostatky při srovnání s příslušnými oborovými normami 
- spotřebovaný výrobní čas je v tolerančním rozsahu stanoveného výrobního času 
- překážky v práci překonává žák s občasnou pomocí učitele 

 
Dobrý 
- pracuje s občasnou pomocí učitele 
- při práci se objevují drobné nedostatky v technologických postupech 
- výsledky práce mají nedostatky při srovnání s příslušnými oborovými normami 
- spotřebovaný výrobní čas je na hranici stanoveného výrobního času 
- překážky v práci překonává žák za pomoci učitele 

 
Dostatečný 
- pracuje za pomoci učitele 
- při práci se objevují nedostatky v technologických postupech 
- výsledky práce mají nedostatky při srovnání s příslušnými oborovými normami 
- Spotřebovaný čas na práci překračuje hranici stanoveného výrobního času 
- Překážky v práci překonává žák za stálé pomoci učitele 

 
Nedostatečný 
- je schopen pracovat pouze za neustálé pomoci učitele 
- při práci se objevují závažné nedostatky v technologických postupech 
- výsledky práce mají závažné nedostatky při srovnání s příslušnými oborovými normami, případně 

jsou nedokončené 
- není schopen ve stanoveném časovém rozsahu zhotovit zadanou tiskovinu  

 
Pokud je žák klasifikován stupněm nedostatečný v kterékoli dílčí časti, je hodnocena celá 
zkouška jako neúspěšná. 
 
 
Kritéria hodnocení praktické zkoušky byla projednána a schválena maturitní 
komisí dne 30. 3. 2021 


