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

maturitní zkoušky předmětu psychologie a komunikace  u oboru zdravotnický asistent  

53-41-M/01, třídy ZA4 ve školním roce 2020-2021 (platí pro jarní i podzimní zkušební období). 

 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák/ zkoušený ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy ze všech uvedených oblastí daného 

tématu  uceleně, přesně chápe vztahy mezi nimi. Zná a bezchybně interpretuje osvojené učivo. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky z psychologie. Jeho ústní projev je souvislý, 

logicky správný, přesný a výstižný. Vždy správně používá odbornou terminologii. Bezchybně 

odpovídá na všechny doplňující otázky zkoušejícího nebo jiného člena maturitní komise  

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák/zkoušený ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy ze všech uvedených oblastí daného 

tématu  v podstatě správně, chápe vzájemné souvislosti. Při interpretaci osvojeného učiva  se 

může dopouštět drobných chyb, které však na podnět zkoušejícího ihned a správně koriguje. 

Ústní projev je většinou souvislý, logicky správný, přesný, výstižný a ucelený. Většinou správně 

požívá odbornou terminologii.  

Téměř vždy bezchybně odpovídá na všechny doplňující otázky zkoušejícího nebo jiného člena 

maturitní komise. 

 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák/zkoušený ovládá základní požadované poznatky, fakta a pojmy ze všech uvedených oblastí 

daného tématu  v podstatě správně, má nedostatky v chápání  vztahů mezi nimi  Při interpretaci 

osvojeného učiva se dopouští chyb, které je většinou schopen na podnět zkoušejícího správně 

korigovat. Ústní projev není souvislý, logicky správný a ucelený nebo jeho kvalita v průběhu 

zkoušení kolísá, objevují se častější méně závažné chyby v projevu. Víceméně správně používá 

odbornou terminologii. 

Na doplňující otázky zkoušejícího nebo jiného člena maturitní komise neodpovídá vždy přesně 

nebo se dopouští chyb, které je však schopen s malou dopomocí opravit. 

 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák/zkoušený ovládá jen některé základní požadované poznatky, fakta a pojmy ze všech 

uvedených oblastí daného tématu,  vzájemné vztahy mezi nimi chápe s obtížemi. Při interpretaci 

požadovaných informací se dopouští ve větší míře  řady chyb, které s pomocí zkoušeného 

koriguje s obtížemi. Má jen základní znalosti.  

Ústní projev je z větší části po obsahové stránce obtížně srozumitelný, nesouvislý, bez logického 

sledu, nepodrobný a neucelený. Dopouští se závažných chyb v odborné terminologii. 

Správně odpovídá jen na některé doplňující otázky zkoušejícího nebo jiného člena maturitní 

komise. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák/zkoušený vykazuje závažné nedostatky a značné mezery v požadovaných poznatcích, 

faktech a pojmech ze všech uvedených oblastí daného tématu, vzájemné vztahy mezi nimi 

většinou nechápe. Při interpretaci požadovaných informací se dopouští řady zásadních  chyb, 

většinu z nich není schopen ani s pomocí zkoušejícího korigovat. Ústní projev je zcela 

nesamostatný, po obsahové stránce nesrozumitelný, nesouvislý, nepodrobný, bez logického sledu 

a neucelený. Odbornou terminologii používá nesprávně.  

Odpovídá na otázky zkoušejícího nebo jiného člena maturitní komise zcela sporadicky nebo 

nezná správnou odpověď.  

 

V Novém Jičíně dne 31.3.2021 

 

PhDr. Renata Važanská 

      ředitelka školy 

     

 

 

 


