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Hodnocení profilové zkoušky z předmětu Kriminalistika (písemná maturitní zkouška), 
klasifikační stupnice 

 
 

Ohledání místa činu- postup, zpracování 
protokolu o ohledání místa činu, 
dokumentace zvláštních způsobů 
dokazování 

70% 

Zajištění stop, jejich druhy, zpracování a 
vyhodnocení 

20% 

Pravidla a zpracování dokumentů: seznam 
stop, náčrtek místa činu, plánek místa činu. 

10% 

 
 
1- výborný 

2- chvalitebný 

3- dobrý 

4- dostatečný 

5- nedostatečný 

 
 
 

Klasifikační stupeň Kritérium 

Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, 
definice a zákonitosti uceleně, přesně a 
úplně. Žák dokáže výstižně formulovat 
problematiku kriminalistiky s využitím 
odborné terminologie a prokazuje 
schopnost samostatného úsudku.  Žák má 
přesný a výstižný písemný projev, umí 
zdokumentovat fakta. Žák se orientuje v 
právní problematice  a metodice  týkající se 
vyšetřování trestných činů. 

Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, 
definice a zákonitosti uceleně s drobnými 
nedostatky. Žák dokáže formulovat 
problematiku kriminalistiky s využitím 
odborné terminologie, s drobnými 
nedostatky. Převážně prokazuje schopnost 
samostatného úsudku. Písemný projev je 
bez výrazných chyb, dokáže zachytit 
podstatu a fakta. Žák se bez větších 
problémů orientuje v právní problematice  a 
metodice  týkající se vyšetřování trestných 
činů. 
 
 



Stupeň 3 (dobrý) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, 
definice a zákonitosti uceleně s občasnými  
nedostatky. Žák dokáže formulovat 
problematiku kriminalistiky s využitím 
odborné terminologie  částečně. Schopnost 
samostatného úsudku žák prokazuje s 
obtížemi a nedostatky. V písemném projevu 
má nedostatky, obtížně dokáže zachytit 
podstatu a fakta. Žák se s obtížemi  
orientuje v právní problematice  a metodice  
týkající se vyšetřování trestných činů. 

Stupeň 4 (dostatečný) Žák má výrazné nedostatky v aplikaci 
požadovaných poznatků, faktů, definic, v 
přesnosti  a úplnosti.  Žák s velkými 
obtížemi  formuluje problematiku 
kriminalistiky s nepřesným využitím odborné 
terminologie. Schopnost samostatného 
úsudku žák  téměř neprokazuje. V 
písemném projevu má výrazné nedostatky, 
nedokáže téměř zachytit podstatu a fakta. 
Žák se obtížně orientuje v právní 
problematice  a metodice  týkající se 
vyšetřování trestných činů. 

Stupeň 5 (nedostatečný) Žák má zásadní vážné nedostatky v aplikaci 
požadovaných poznatků, faktů, definic, není 
schopen je uceleně a přesně použít.  Žák 
nedokáže formulovat problematiku 
kriminalistiky s využitím odborné 
terminologie. Schopnost samostatného 
úsudku žák  neprokazuje. V písemném 
projevu má výrazné nedostatky v přesnosti 
a výstižnosti, nedokáže zachytit podstatu a 
fakta. Žák se téměř neorientuje v právní 
problematice  a metodice  týkající se 
vyšetřování trestných činů. 
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