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HODNOCENÍ ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ 
ZKOUŠKY 2021/2022 

OBOR 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 
 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části 
včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li 
stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel 
školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení na přístupném místě ve škole a 
zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové 
části. 

 

Stupně hodnocení: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe 
vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky. Myslí logicky správně, jeho ústní 
projev je přesný a výstižný. Výsledky jeho ústní zkoušky jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je 
schopen téma samostatně zpracovat i bez pomoci zkoušejícího. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 
úplně.  Osvojil si převážnou většinu znalostí, získané poznatky a dovednosti formuluje samostatně nebo 
podle menších podnětů zkoušejícího. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika, ústní projev 
má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, tyto nedostatky však nejsou podstatné.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 
zákonitostí určité mezery. Závažné a podstatné chyby a nedostatky umí však s pomocí učitele odstranit. 
V uplatňování osvojených poznatků se dopouští chyb, na které musí být upozorněn. Jeho myšlení je 
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při ústní 
zkoušce je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se 
u něho vyskytují závažné chyby, jeho projev je nesamostatný. Chyby se vyskytují i v logice myšlení, 
které není tvořivé. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Závažné nedostatky a chyby dovede opravit s výraznou pomocí zkoušejícího. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 
V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují velmi závažné chyby, své vědomosti nedovede 
uplatnit ani s podněty zkoušejícího. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 
nedostatky v myšlení. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 
výsledu jeho činnosti je na velmi nízké úrovni. 
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Hodnocení praktické maturitní zkoušky z ODV 
oboru Kosmetické služby 

 

Návrh na hodnocení praktické zkoušky – viz. Pokyn ředitele pro konání praktické maturitní zkoušky 
KOS, 09.20.10/5.2.2021, schválený ředitelem školy 2.11. 2021.  

 

Způsob hodnocení praktické zkoušky: 

Člen zkušební komise zaznamenává průběh práce do protokolu hodnocení dílčích částí praktické 
maturitní zkoušky – viz. Příloha č. 1. Průběh zkoušky a činnost žáka sleduje vedle zkoušejícího také 
příslušný přísedící. Dále jednotliví zkoušející společně, podle stanovených kritérií, zkoušku vyhodnotí 
a vypracují celkový protokol o hodnocení praktické maturitní zkoušky – viz. Příloha č. 2.  
 
Tento protokol je součástí hodnocení profilové maturitní zkoušky. Výsledky předají předsedovi maturitní 
komise. Hodnocení praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise nejpozději 
v době konání ústních zkoušek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
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Kritéria hodnocení dílčích částí praktické maturitní zkoušky  
z odborného výcviku oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby 

 
Příjmení a jméno žáka:   ………………………………………………………………… 
 

Celkové kosmetické ošetření 
Max počet bodů 

Skutečný 
počet bodů Datum a čas: 

Formování obočí 3  

Barvení obočí 3  

Barvení řas 3  

Manikúra 3  

Masáž rukou 2  

Posouzení pleti 10  

Masáž dekoltu 6  

Masáž obličeje 8  

Malé denní líčení 2  

Celkem 40  

Zkoušející:_____________________         Přísedící:________________________    
                   

Pedikúra 
Max počet bodů 

Skutečný 
počet bodů Datum a čas: 

Volba vhodného modelu 3  

Příprava pracoviště a nástrojů 3  

Pedikúra 10  

Masáž nohou 6  

Úklid a dodržování hygienických předpisů 3  

Celkem 25  

Zkoušející:_____________________          Přísedící:________________________       
                

Wellness 
Max počet bodů 

 Skutečný 
počet bodů 

Datum a čas: 

Test 15  

Postup a provedení jednotl. hmatů masáže 15  

Hygienické zásady 3  

Komunikace s klientem 2  

Celkem 35  

Zkoušející:_____________________           Přísedící:________________________  
    

Vizážistika 
Max počet bodů 

Skutečný 
počet bodů 

Datum a čas: 

Příprava, volba modelu, hygienické zásady 5  

Provedení líčení (postup, čistota práce, dodržení zadání) 15  

Tvorba jednoduchého účesu na dané téma 5  

Celkový outfit, kreativita, shoda – líčení, účes, kostým  10  

Celkem 35  

Zkoušející: _____________________             Přísedící:_______________________                   
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Příloha č. 2 

 

 

Způsob stanovení celkového hodnocení praktické maturitní zkoušky 
 z ODV oboru Kosmetické služby 

 

 
Hodnocení  
praktické zkoušky: 
 

Max. bodů 

 
Prospěch - body 

Celkové ošetření klientky 40  

Pedikúra 25  

Wellness x Vizážistika 35  

Výsledné hodnocení  
100 – 90      VÝBORNÝ 
  89 – 75      CHVALITEBNÝ 
  74 – 55      DOBRÝ 
  54 – 40      DOSTATEČNÝ  
  39 – 0      NEDOSTATEČNÝ 

Body 
celkem: 

 

Prospěch:  

 
Návrh kritérií byl schválen ředitelem školy dne 31. 3. 2022 
 

 
 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 
        ředitel SPOŠ  
 
A zkušební maturitní komisí byla navržená kritéria schválena dne 6. dubna 2022. 
 
Mgr. Hana Mervartová, předseda 

Mgr. Ilona Petráčová, místopředseda 

PharmDr. Markéta Šímová, TU 

Bc. Renata Nováková  

Mgr. Ilona Knutsonová 

Mgr. Pavla Sedláčková 

Mgr. Simona Dědková  

Ing. Jana Šílová  

Mgr. Jana Hojná  

Ing. Alena Nosková   

Mgr. Tomáš Hamák 

Jarmila Stránská 

Simona Kittnarová  

Bc. Jana Krajčírová  

Blanka Čápová 


