
 

 

Praktická maturitní zkouška 
školní rok 2022/2023 

Průběh praktické maturitní zkoušky 

1 Žáci si v abecedním pořadí vylosují téma praktické zkoušky. 
2 Žáci pracují v jednotlivých dnech ve vymezeném čase. 
3 Digitální součásti práce žáci průběžně zálohují na USB disk, 
 dílčí výsledky práce se denně archivují na sekretariátu školy. 
4 V době prezentace práce musí být veškeré její části řádně odevzdány. 
 

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky 

1 Originalita, inovace (0–10 b) 
Kritérium hodnotí míru jedinečnosti přístupu maturanta ke zvolenému tématu, tj. jeho 
ideové uchopení, využití experimentálních či neobvyklých tvůrčích postupů a schopnost 
vhodného výběru z více prvotních návrhů. 

 
2 Výtvarné řešení (0–10 b) 

Kritérium hodnotí výtvarnou úroveň výsledné práce, tj. vhodnost zvolené kompozice, 
barevnosti, volby písma, kvalitu kresebného projevu apod. 

 
3 Technické zpracování (0–10 b)  

Kritérium hodnotí úroveň technického zpracování maturitní práce, zejména s ohledem na 
úroveň sazby (typografická a jazyková správnost), korektní práci s vektory (kvalita 
vektorové kresby) či bitmapami (rozlišení, maskování, efekty, …). 

 
4 Polygrafické zpracování (0–10 b) 

Kritérium hodnotí polygrafickou a řemeslnou úroveň prezentovaných tiskovin (příp. 
maket), zejména s ohledem na čistotu řezů (příp. lepení), vhodnou volbu materiálů 
i způsobů potisku. 

 
5 Prezentace (0–10 b) 

Kritérium hodnotí úroveň představení maturitní práce, schopnost maturanta věcně, v 
dostatečném rozsahu a na odpovídající jazykové úrovni popsat jak samotnou maturitní 
práci (ideový přístup, tvůrčí postupy, volba materiálů, …), tak adekvátně odpovídat na 
případné dotazy položené hodnotící komisí. 

 
 
Celkem může být maturantovi uděleno max. 50 bodů.  
 
41–50 b: výborně 
31–40 b: chvalitebně 
21–30 b: dobře 
11–20 b: dostatečně 
0–10 b: nedostatečně 
 
Pokud je maturant v jednom či více kritériích hodnocen nulovým počtem bodů, je jeho 



 

 

maturitní práce hodnocena bez ohledu na zisk v ostatních kritériích celkově 
jako nedostatečná.  
 
Práci hodnotí komise. Z průměru přidělených bodů je vypočtena známka. 
Výsledné hodnocení je žákovi sděleno po skončení prezentací všech žáků třídy. 
 
Veškeré tiskoviny, makety a skici zhotovené v rámci praktické maturity zůstávají majetkem 
školy. 
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