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V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ředitelka Mendelovy střední 

školy předkládá  

návrh hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie ve školním roce 2021/2022 

 

1. Vázaná  zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou ústní zkoušky a formou 

písemné práce 

 

2. Vázaná  zkouška z cizího  jazyka konaná formou ústní zkoušky a formou písemné 

práce a profilová zkouška z cizího jazyka konaná formou ústní zkoušky a formou 

písemné práce 

 

3. Profilová zkouška z odborných předmětů konaná formou praktické maturitní zkoušky 

– povinná zkouška 

 

4. Profilová zkouška z ekonomiky konaná formou ústní zkoušky – povinná zkouška 

 

 

5. Profilová zkouška z informačních a komunikačních technologií konaná formou 

praktické maturitní zkoušky – volitelná zkouška 

 

6. Profilová zkouška z účetnictví konaná formou ústní zkoušky – volitelná zkouška 

 

 

 

V Novém Jičíně dne 31. března  2022    PhDr. Renata Važanská 
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1. Vázaná  zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou ústní zkoušky a 

formou písemné práce 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY CJL  

Písemná práce z českého jazyka trvá 110 minut včetně výběru zadání, žák si volí ze 4 témat, rozsah 

práce je minimálně 250 slov, jinak se práce nehodnotí. 

Za každou posuzovanou oblast hodnocení lze maximálně 5b, celkově tedy max. 30b. Tedy: 

• za vytvoření textu dle zadaných kritérií max. 10b  

• za funkční užití jazykových prostředků max. 10b  

• za syntaktickou a kompoziční výstavbu textu max. 10b  

Maximální bodový součet činí tedy 30 bodů. Aby žák u písemné maturitní zkoušky uspěl, musí 
dosáhnout minimálně 12 bodů (cut-off skóre). Pokud žák získá 0 bodů v oblasti hodnocení 1, celá PP 
je hodnocena 0 body, a tedy známkou nedostatečný. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY CJL 

Za každou posuzovanou oblast hodnocení lze dosáhnout 0-4 bodů. Tedy: 

• za analýzu literárního textu max. 12b  

• za literárněhistorický kontext max. 4b  

• za analýzu neliterárního textu max. 8b  

• za jazykovou úroveň projevu max. 4b 
 

Maximální bodový součet činí tedy 28 bodů. Aby žák u ústní maturitní zkoušky uspěl, musí 
dosáhnout minimálně 13 bodů (cut-off skóre).  

Podrobná bodová škála k hodnocení je uvedena jako příloha ke stanoveným kritériím. 

VNITŘNÍ PODMÍNKY 

1. Minimálně 3 body za analýzu uměleckého textu.  

2. Minimálně 1 bod za literárněhistorický kontext. 

 
Nesplnění jedné z těchto podmínek (anebo obou těchto podmínek) znamená, že žákův výkon je 
hodnocen 0 body, a tedy známkou nedostatečný. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ĆESKÉHO JAZYKA 

Výsledná známka z maturitní zkoušky z českého jazyka se stanoví na základě tabulky, ve které 
je přepočítaný poměr ústní a písemné zkoušky a stanovena známka. (viz příloha) 
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2. Vázaná zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a 

profilová zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky 

V písemné části vázané i profilové zkoušky z cizího jazyka žáci zpracují jedno konkrétní 

zadání. Délka trvání zkoušky je 80 minut. 

Zadání je tvořeno dvěma úkoly: 

1. delší slohová práce v rozsahu 130 – 160 slov 

2. kratší slohová práce v rozsahu 70 – 80 slov 

 

Žák musí napsat minimálně 200 slov, aby se práce hodnotila. 

 

Písemná část bude hodnocena 36 body, kdy delší slohová práce bude hodnocena max. 24 

body a kratší slohová práce bude hodnocena max. 12 body. Písemná práce bude hodnocena 

kriteriálně. Každé kritérium bude hodnoceno v rozsahu 0 – 3 body. Minimální bodová hranice 

pro úspěšné vykonání této dílčí části je 16 bodů. 

 

Kritéria delší slohové práce: 

• zpracování zadání 

• rozsah a obsah písemné práce 

• organizace a koherence textu 

• koheze textu a prostředky textové návaznosti 

• přesnost pravopisu a použité slovní zásoby 

• rozsah slovní zásoby 

• přesnost použitých mluvnických prostředků 

• rozsah mluvnických prostředků 

 

Kritéria kratší slohové práce: 

• zpracování zadání 

• organizace textu 

• slovní zásoba a pravopis 

• mluvnické prostředky 

Hodnocení písemné práce bude zaznamenáno do tabulky, která bude součástí obálky písemné 

práce. Práci píší žáci na PC, mají právo opravy a druhého tisku. I po druhém tisku mohou 

opravu chyb udělat do čistopisu. 

Hodnocení žáků s PUP 

Kritéria hodnocení písemné práce z cizího jazyka jsou platná i pro žáky s PUP. Hodnocení 

v jednotlivých kritériích se bude upravovat na základě doporučení školského poradenského 

zařízení. Pro žáky s SPUO1 je navýšeno hodnocení oddílu IIIa v první části písemné práce a 

v oddílu III druhé části písemné práce o 1 bod do maximální výše hodnocení daného oddílu. 
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V ústní části profilové zkoušky z anglického jazyka si žák volí jedno z 20 témat. Každé téma 

je zpracováno formou pracovního listu, který bude mít žák k dispozici během přípravy, která 

trvá 20 min. Délka zkoušení je 15 min. 

Ústní zkouška se skládá z 3 části:  

1. konverzace na zvolené téma 

2. konverzace na základě obrazového materiálu 

3. konverzace na základě textu 

 

Ústní zkouška bude hodnocena 54 body. Minimální bodová hranice pro úspěšné vykonání této 

dílčí části je 24 bodů. 

Každou část hodnotíme maximálně 18 body, bodové rozmezí v jednotlivých kritériích je 

následující. 

• 5 bodů za splnění zadání  

• 5 bodů za slovní zásobu  

• 5 bodů za gramatiku 

• 3 body za výslovnost 

 

Bodové hodnocení ústní zkoušky bude pro jednotlivé žáky zaznamenáno do tabulky. 

Celkem může žák získat za písemnou a ústní část 90 bodů.  

Celkové hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka 

Známka Procenta Body   

výborný 100 – 87 90 - 78   

chvalitebný   86 - 73 77 - 66   

dobrý      72 - 58 65 - 52   

dostatečný   57 - 44 51 - 40   

nedostatečný             43 -   0                 39 a méně    

        

 

 

 

 



5 
 

3. Profilová zkouška z odborných předmětů ekonomických konaná formou praktické 

maturitní zkoušky – povinná zkouška 

 

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se skládá z jednotlivých úkolů předmětů 

účetnictví, ekonomika a písemná a elektronická komunikace. Bodují se zvlášť jednotlivé úkoly 

v části účetnictví (kam spadá i písemná a elektronická komunikace) a v části ekonomika. 

Maximální počet dosažených bodů je 300 bodů. V části účetnictví – 180 bodů, v části 

ekonomika – 120 bodů.  

Požadované minimum bodů je stanoveno z každé části 40 %, tj. z části účetnictví 72 bodů a 

z části ekonomika 48 bodů. 

Celkové hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů 

Známka Body celkem 

  

výborný   300 - 273    

chvalitebný   272 - 225     

dobrý      224 - 180     

dostatečný   179 - 120     

nedostatečný             119 - 0 

 

Kritéria hodnocení s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání praktické maturitní 

zkoušky žáků s PUP: kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení 

intaktních žáků. Při hodnocení se zohledňují symptomy uvedené v doporučení vystaveném ve 

školském poradenském zařízení. Mezi možná uzpůsobení podmínek patří například navýšení 

časového limitu, tolerance specifické chybovosti, umístění žáků do samostatné místnosti. 

 

Bodové hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů bude pro jednotlivé 

žáky/zkoušené zaznamenáno do tabulky. 
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4. Profilová zkouška z ekonomiky konaná formou ústní zkoušky – povinná zkouška 

Při ústní maturitní zkoušce z ekonomiky si žák/zkoušený losuje z 20 maturitních otázek. 

Jednotlivé maturitní otázky obsahují podbody. Žák/zkoušený nemusí v době vymezené pro 

zkoušení projít všechny podbody vylosované otázky. Zkoušející a přísedící si průběžně 

zaznamenávají hodnocení do tabulky. 

Pokud vznikne zásadní rozdíl mezi navrhovanou známkou od zkoušejícího a přísedícího (o 1 a 

více stupňů), rozhodne názor stálých členů maturitní komise. 

Hodnocení celkového výkonu žáka/zkoušeného bude probíhat podle následující stupnice: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák/zkoušený ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, 

přesně a chápe vztahy mezi nimi.  Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů.  Myslí logicky správně, jeho ústní 

projev je správný, přesný, výstižný.   

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák/zkoušený ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 

přesně a úplně.  Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů.  Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.  Ústní projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti.   

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák/zkoušený má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery.  Při vykonávání praktických činností 

projevuje nedostatky.  Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede s pomocí zkoušejícího 

korigovat.   V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb.  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/zkoušený má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery.  Při provádění požadovaných praktických činností je málo pohotový, má větší 

nedostatky. Při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení 

není tvořivé.   Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.   

Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák/zkoušený si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery.  Jeho dovednost vykonávat požadované praktické činnosti má velmi podstatné 

nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby.  Při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty zkoušejícího.  Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho logické nedostatky.  V ústním projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.   

 

Kritéria hodnocení s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání ústní maturitní zkoušky 

žáků s PUP: kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních 

žáků. Při hodnocení se zohledňují symptomy uvedené v doporučení vystaveném ve školském 

poradenském zařízení. Mezi možná uzpůsobení podmínek patří například navýšení časového 

limitu. 
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5. Profilová zkouška z informatiky konaná formou praktické maturitní zkoušky – 

volitelná zkouška 

 

Praktická maturitní zkouška z informatiky bude mít 5 části:  

Část 
Max. počet bodů Min. počet 

bodů 

Textový editor (WORD 2016) 20 8 

Prezentace (POWERPOINT 2016) + bitmapový editor 

(Zoner Photo Studio) 

20 8 

Tabulkový procesor (EXCEL 2016) 20 8 

Databázový program (ACCESS 2016) + vektorový editor 

(Callisto) 

20 8 

Subtest (výběrové otázky, přiřazovací a otevřené úlohy), 

základy HTML 

20 8 

Celkem 100  

 

 

Celkové hodnocení: 

Hodnocení  Body 

Výborný  100 – 84,5 

Chvalitebný   84 – 69,5 

Dobrý   69 – 54,5 

Dostatečný   54 – 40 

Nedostatečný   39,5 – 0 
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6. Profilová zkouška z účetnictví konaná formou ústní zkoušky – volitelná zkouška 

 

Při ústní maturitní zkoušce z účetnictví si žák/zkoušený losuje z 20 maturitních otázek. 

Jednotlivé maturitní otázky obsahují podbody. Žák/zkoušený nemusí v době vymezené pro 

zkoušení projít všechny podbody vylosované otázky. Zkoušející a přísedící si průběžně 

zaznamenávají hodnocení do tabulky. 

Pokud vznikne zásadní rozdíl mezi navrhovanou známkou od zkoušejícího a přísedícího (o 1 a 

více stupňů), rozhodne názor stálých členů maturitní komise. 

Hodnocení celkového výkonu žáka/zkoušeného bude probíhat podle následující stupnice: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák/zkoušený ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, 

přesně a chápe vztahy mezi nimi.  Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů.  Myslí logicky správně, jeho ústní 

projev je správný, přesný, výstižný.   

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák/zkoušený ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 

přesně a úplně.  Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů.  Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.  Ústní projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti.   

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák/zkoušený má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery.  Při vykonávání praktických činností 

projevuje nedostatky.  Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede s pomocí zkoušejícího 

korigovat.   V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb.  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/zkoušený má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery.  Při provádění požadovaných praktických činností je málo pohotový, má větší 

nedostatky. Při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení 

není tvořivé.   Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.   
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák/zkoušený si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery.  Jeho dovednost vykonávat požadované praktické činnosti má velmi podstatné 

nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby.  Při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty zkoušejícího.  Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho logické nedostatky.  V ústním projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.   

 

Kritéria hodnocení s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání ústní maturitní zkoušky 

žáků s PUP: kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních 

žáků. Při hodnocení se zohledňují symptomy uvedené v doporučení vystaveném ve školském 

poradenském zařízení. Mezi možná uzpůsobení podmínek patří například navýšení časového 

limitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


