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Ředitelka Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o. předkládá návrh hodnocení profilové části 

maturitní zkoušky předmětu psychologie u oboru zdravotnické lyceum 78-42-M/04, třídy 4.Zl 

ve školním roce 2019-2020 (platí pro jarní i podzimní zkušební období )              

  
 

Stupeň 1 / výborný/ 

Žák ovládá požadované poznatky o psychologii uceleně, přesně chápe vztahy mezi jednotlivými 

disciplínami oboru. Bezchybně ovládá obecné poznatky a odbornou terminologii. 

Samostatně uplatňuje osvojené poznatky při řešení úkolů. Myslí logicky správně.  
Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat vhodné 
texty obsahující informace o psychologii jako vědě. 
 
Stupeň 2 / chvalitebný/ 

Žák ovládá požadované poznatky o psychologii v podstatě uceleně. Celkem přesně chápe vztahy Mezi 

jednotlivými disciplínami oboru. S drobnými chybami ovládá obecné poznatky a odbornou 

terminologii. 

Podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky při řešení úkolů. Myslí správně, V jeho 
myšlení se objevuje logika. Jeho ústní i písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, Přesnosti 
a výstižnosti. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí učitele studovat vhodné texty Obsahující 
informace o psychologii jako vědě. 
 
Stupeň 3 / dobrý/ 

Žák má v požadovaných poznatcích o psychologii nepodstatné mezery. 

Při chápání vztahů mezi jednotlivými disciplínami oboru projevuje nedostatky. S chybami ovládá 
obecné poznatky a odbornou terminologii. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede s pomocí učitele 
korigovat. 
Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo logické. V ústním i písemném projevu má nedostatky ve 
správnosti, Přesnosti a výstižnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele vhodné texty 
obsahující informace O psychologii jako vědě. 
 
Stupeň 4 / dostatečný/ 

Žák má v požadovaných poznatcích o psychologii závažné mezery. Při chápání vztahů mezi disciplínami 
oboru projevuje hrubé nedostatky. Se závažnými chybami ovládá obecné poznatky a odbornou 
terminologii. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede s pomocí učitele korigovat. Jeho myšlení je málo logické.  
V ústním i písemném projevu má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  
Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 
 
  



Stupeň 5 / nedostatečný/ 

Žák si požadované poznatky o psychologii neosvojil uceleně, přesně a úplně. 

Při chápání vztahů mezi disciplínami oboru má závažné a značné mezery. Obecné poznatky a odbornou 
terminologii nezná. Podstatnější nepřesnosti a chyby nedovede ani s pomocí učitele korigovat. 
Neprojevuje samostatnost v myšlení a vyskytují se u něj logické nedostatky.  
V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  
Chyby nedovede žák napravit ani s pomocí učitele. Není schopen samostatného studia 
 
 
Projednáno předmětovou komisí dne 29.8.2019       

 

V Novém Jičíně: 16.9.2019 
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