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První čtyři části jsou bodovány body 0 - 50, profilový předmět body 0 - 100. 

Pro úspěšné složení praktické maturitní zkoušky musí absolvent získat v každém 

z prvních čtyř předmětů alespoň 11 bodů, v pátém předmětu alespoň 21 bodů. Pokud 

žák tuto podmínku nesplní, pak je celá praktická maturitní zkouška hodnocena 

známkou 5 a je tedy neúspěšná. 

Pokud žák splní požadavky na dostatečné zvládnutí jednotlivých částí, pak se body za 

jednotlivé části sečtou a výsledná známka se stanoví podle následující tabulky: 

 

Hranice Od Do Známka 

100% 253 300 1 

84% 205 252 2 

68% 154 204 3 

51% 100 153 4 

33% 0 99 5 

 

Hodnocení dílčích zkoušek 

1. Aplikační software (celkem max 50 bodů) 

• rozsah a úroveň řešení 15 

• funkčnost a správnost řešení 25 

• úprava a odevzdání 10 

 

2. Operační systémy (celkem max 50 bodů) 

• konfigurace VPC a virtuální sítě 10 

• instalace a konfigurace rolí serveru 15 

• konfigurace klientů a serveru 15 

• konfigurace sdílení v síti 10 

 

3. Programování (celkem max 50 bodů) 

• databáze 5 

• úroveň splnění 20 

• funkčnost a správnost řešení 25 

 

4. Grafika na počítači (celkem max 50 bodů) 

• rozsah řešení 15 

• správnost a úroveň řešení 25 

• úprava a odevzdání 10 

 

 

 



 

5. Profilový předmět 

Konstrukce na počítači 

• provedení skic dílů 20  

• správné vyhodnocení a provedení záměru návrhu dílů 30 

• úroveň provedení výkresové dokumentace 20 

• správnost provedení sestavy dílů 30 

 

Programován a aoutomatizace 

Programování Arduina 

• Dodržení zadání a formální stránka věci 

(správné využití zadaných digitálních / 

analogových pinů, dodržení přesných 

pokynů zadání, dodržení požadavků na 

odevzdání, okomentování kódu) 15 

• Funkčnost a správnost řešení (využití best 

practices v návrhu kódu, dobrá čitelnost a 

srozumitelnost kódu) 35 

Programování robotů 

• práce s motory, senzory, efektivní pohyb robota 15 

• využití metod a vláken 15 

• správnost sestavení do komplexní úlohy 20 

 

 

 

 

 

 


