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KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Obor:  36-44-L/51 Stavební provoz 

 

Předmět Maximální počet 

bodů 

Minimální počet 

bodů 

Stavební provoz 10 3  

Ekonomika řízení 5 1  

Základy stavební 

mechaniky 

5 1  

Ročníkový projekt 80 15  

Celkem 100 -------- 

 

V případě, že žák nesplní stanovený minimální počet bodů z každé části, bude 

jednotlivým zkoušejícím navrhována zkušební komisi výsledná známka 

z praktické maturitní zkoušky 5 – nedostatečný. 

 

Hodnocení 

Počet bodů Známka 

100 – 90 1 

89 – 75 2 

74 – 55 3 

54 – 41 4 

40 - 0 5 

 

Nad 90 bodů: výborně 

Práce je hodnocena výborně, pokud úplně splňuje cíle dle zadání; převažuje praktické zaměření; 

technická grafická úroveň je vysoká; má tvůrčí charakter; jeho logická stavba, obsah i struktura 

jsou velmi dobré; předkládané náměty a návrhy jsou ve větší míře využitelné; obsah příloh je 

vysoce funkční, odborné technické vyjadřování, styl a gramatika je na velmi dobré úrovni. 

 

89 – 75 bodů: chvalitebně 

Cíle a zadání práce jsou splněny z větší části; praktické zaměření je přiměřené; technická 

grafická úroveň je průměrná; projekt je původní; logická stavba i obsah jsou dobré; náměty a 

návrhy lze využít částečně; přílohy jsou funkční; odborné technické vyjadřování je průměrné a 

nevyskytují se zde žádné závažné gramatické, konstrukční a technologické chyby. 

mailto:sekretariat@soustav-ostrava.cz
file:///C:/Users/adminskoly/Downloads/www.soustav-ostrava.cz


 

    
 

 
 

 
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,          
příspěvková organizace 

 

 

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 
U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
ID datové schránky: p8pfwmx / Elektronická podatelna: sssd@po-msk.cz 
tel: 597 494 101 / email: sekretariat@soustav-ostrava.cz / web: www.soustav-ostrava.cz                                                                                                                                                                      
IČ: 00845213 / DIČ: CZ00845213 / č. ú.: KB Ostrava 72433761/0100 

 

 

74 – 55 bodů: dobře 

Splnění cíle a zadání práce je pouze částečné; praktické zaměření je menšího rozsahu; technická 

grafická úroveň je nižší; projekt je spíše v návrhu jednotlivých skladeb; logická struktura práce 

je částečně zdařilá; využitelnost doporučení je nižší; obsah a kvalita příloh je méně funkční; 

stylistická úroveň je nižší, vyskytují se závažnější konstrukční, technologické a gramatické 

chyby. 

 

54 – 41: dostatečně 

Cíl a zadání práce je téměř nesplněno; technická grafická úroveň je velmi špatná; práce je pouze 

v návrhu jednotlivých skladeb (kompilace); logická stavba, obsah a struktura projektu jsou 

málo zdařilé; návrhy a náměty jsou téměř nevyužitelné; přílohy jsou neuspokojivé nebo úplně 

chybí; stylistická úroveň práce, konstrukční a technologická úroveň a gramatika jsou málo 

uspokojivé. 

 

40 – 0: nedostatečně 

Splnění cíle a zadání práce nebylo dosaženo; technická grafická úroveň je velmi špatná; práce 

je pouze a jenom kompilací; obsah a struktura projektu, resp. jeho jednotlivých částí postrádá 

logiku; neobsahuje žádné náměty, návrhy a doporučení; přílohy nejsou dodány; stylistická 

úroveň, konstrukční a technologická úroveň, odborné vyjadřování, gramatika – jsou 

neuspokojivé, v projektu se vyskytují hrubé chyby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Barbora Pěntková 

Schválil:  ředitel SŠ  Mgr. Lukáš Šubert 
Platné pro školní rok 2022/2023      
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