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Kritéria hodnocení 

Ústní zkouška – Technické prostředky požární techniky a technologie oprav 

39-08-M/01 Požární ochrana 

 

Výsledek zkoušky se vyjadřuje stupni klasifikace: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

     5– nedostatečný. 
 

1 (výborný) žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně a chápe 
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně 
a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, 
při svém výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, projevuje samostatnost a 
tvořivost. Jeho ústní projev je správný a výstižný. Grafický projev je přesný.. 

2 (chvalitebný) žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a praktické činnosti. 
Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně, 
nebo podle menších podnětů učitele, uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů, při svém výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. 
Grafický projev je bez větších nepřesností.  

3 (dobrý) žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, 
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle 
podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 
chyby. V ústním projevu má nedostatky, grafický projev má menší nedostatky.  

4 (dostatečný) žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 
poznatků. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový 
a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických 
a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má 
vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v 
grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s významnou pomocí 
učitele opravit. 

5 (nedostatečný) žák si požadované poznatky neosvojil přesně a úplně, má v nich závažné a 
značné nedostatky. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má 
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velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při svém výkladu a 
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podnětem učitele. 
Neprojevuje samostatné myšlení, vyskytují se u něj často logické nedostatky. V ústním projevu 
má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a 
grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

 

Vypracovali: Ing. Bc. Stanislav Vidlák, Bc. Radek Havránek 

Projednáno v komisi odborných předmětů dne: 29. 9. 2021 

 

V Čáslavi dne: 29. 9. 2021 


