
 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

ve školním roce 2021/2022 

obor Podnikání 

 

Povinné zkoušky 

• Účetnictví: praktická zkouška 

• Ekonomika podniku: ústní zkouška 

• Řízení podniku: ústní zkouška 

• Český jazyk a literatura: písemná práce a ústní zkouška 

• Cizí jazyk: písemná práce a ústní zkouška 

 

Účetnictví: praktická zkouška  

Souvislý maturitní příklad se koná písemnou formou (270 min, žáci PUP budou mít 

prodlouženou zkoušku o 60 minut). 

Ekonomika podniku: ústní zkouška  

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 20 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Řízení podniku: ústní zkouška 

Obsahuje témata z učebních předmětů: management, marketing a právo. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 20 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Český jazyk a literatura: písemná práce a ústní zkouška  

Písemná práce 

Jedná se o vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. 

Žák si vybírá jedno z nabízených zadání (nejméně 4).  

Časový limit je 110 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužený  

o 25 minut). 

Bodové hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury: 

Podrobná kritéria hodnocení: viz Příloha č. 1 

Maximální počet bodů je 30, hranice úspěšnosti je 12 bodů. 

30-27 bodů: výborný 

26-23 bodů: chvalitebný 

22-18 bodů: dobrý 

17-12 bodů: dostatečný 



 

 

 

Ústní zkouška 

Žák si připraví z maturitního seznamu, který obsahuje 69 literárních děl, vlastní seznam 20 

literárních děl a odevzdá ho do 31. března svému vyučujícímu českého jazyka.  

Žák si pak losuje z pracovních listů, které odpovídají jeho seznamu literárních děl.  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 

obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i 

neumělecký text, ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 20 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Bodové hodnocení ústní zkoušky: 

Podrobná kritéria hodnocení: viz Příloha č. 2 

Maximální počet bodů je 28, hranice úspěšnosti je 13 bodů. 

28-26 bodů: výborný 

25-21 bodů: chvalitebný 

20-17 bodů: dobrý 

16-13 bodů: dostatečný 

 

Cizí jazyk (anglický jazyk/německý jazyk) (pokud si žák tento zkušební předmět zvolil ve 

společné části): písemná práce a ústní zkouška 

Písemná práce 

Jedná se o vytvoření dvou souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. 

Žák si vybírá jedno z nabízených zadání.  

Časový limit je 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužený  

o 15 minut). 

Bodové hodnocení písemné práce 

Maximální počet bodů je 36, hranice úspěšnosti je 16 bodů. 

36-32 bodů: výborný 

31-27 bodů: chvalitebný 

26-22 bodů: dobrý 

21-16 bodů: dostatečný 

Podrobná kritéria hodnocení: viz Příloha č. 3 

 

Ústní zkouška 

Žák si losuje z 25 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím 

pracovních listů. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 20 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Hodnotí se ve 4 oblastech: 

I. Zadání/Obsah a projev: 0-3 bodů 

II. Lexikální kompetence: 0-3 bodů 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti: 0-3 bodů 



 

 

IV. Fonologická kompetence: 0-3 bodů. 

Všechny čtyři části ústní zkoušky jsou hodnoceny podle prvních 3 kritérií a je možno v nich 

dosáhnout maximálně 36 bodů. Čtvrté kritérium (fonologická kompetence) je aplikováno na 

celou zkoušku s maximálním počtem 3 bodů. 

Maximální počet bodů je 39, hranice úspěšnosti je 18 bodů. 

39-35 bodů: výborný 

34-29 bodů: chvalitebný 

28-24 bodů: dobrý 

23-18 bodů: dostatečný 

 

 

Hodnocení zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka 

Celkové hodnocení těchto zkoušek je tvořeno hodnocením písemné práce 40 % a 

hodnocením ústní zkoušky 60 %. 

 

Nepovinné zkoušky 

Personalistika: ústní zkouška 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 20 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

Občanský základ: ústní zkouška  

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek 20 

minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 min. 

 

 

Další pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. 

Hodnocení ústních zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve 

dni, ve kterém žák tuto zkoušku konal. 

Hodnocení praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise 

nejpozději v době konání ústních zkoušek. 

Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl 

z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. 

V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku, může 

předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky v jiném termínu téhož 

zkušebního období.                                  



 

 

Hodnocení profilové části maturitních zkoušek                                                                                                                                          

Ústní zkouška z předmětů ekonomika podniku, řízení podniku  

a z nepovinných předmětů 

1 – výborný - na zadané otázky (praktické úkoly) odpovídá (ovládá) žák uceleně,      

  přesně, chápe vztahy mezi nimi, uvádí věci do souvislostí 

- jeho ústní projev je přesný a výstižný 

- myslí logicky a správně 

- výsledky praktických úkolů jsou kvalitní (pouze s menšími nedostatky) 

- pohotově a samostatně aplikuje teoretické poznatky při praktické        

  činnosti 

 

2 - chvalitebný - na zadané otázky (praktické úkoly) odpovídá (ovládá) žák v podstatě  

  uceleně, přesně a úplně 

- s menší pomocí učitele samostatně uplatňuje osvojené poznatky  

   a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů 

-  myslí logicky a správně 

- jeho ústní projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti  

   a výstižnosti 

- výsledky praktických činností mají drobné nedostatky 

 

3 – dobrý - má nepodstatné mezery v teoretických znalostech a praktických    

   dovednostech 

- při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb 

- jeho myšlení je vcelku správné 

- v jeho logice se vyskytují chyby 

- v ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

- v praktických činnostech se dopouští chyb a při řešení potřebuje pomoc   

   učitele, ve výsledcích jeho práce jsou nedostatky 

 

4 – dostatečný - má závažné mezery v požadovaných vědomostech a dovednostech 

- je málo pohotový a má větší nedostatky při řešení požadovaných úkolů 

- v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, jeho myšlení není tvořivé 

- v ústním projevu jsou vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti  

   a výstižnosti 

- závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit 

 

5 - nedostatečný - nedokáže odpovědět na zadané otázky (neovládá praktické úkoly),    

  nechápe vztahy mezi pojmy 

- má závažné a značné mezery v požadovaných znalostech  

   a dovednostech 

- nedokáže ani s pomocí učitele zodpovědět teoretickou otázku či vyřešit   

   praktický úkol 

-  neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické   

   nedostatky  

- v ústním projevu se vyskytují závažné nedostatky ve správnosti,  

   přesnosti a výstižnosti 

- závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele 

 



 

 

Hodnocení praktické zkoušky z účetnictví 

 

Rozvaha 3 body, PÚR 1 bod, zápis 

počátečních zůstatků 1 bod, 0. účetní případ 

v deníku 1 bod 

max. 6 bodů 

Zaúčtování 30 účetních případů (za chybu 

v účtování 1 bod dolů, za početní chybu v 

částce 0,5 bodů dolů) 

 

Za správně zaúčtovaný účetní případ 

v deníku a hlavní knize max. 2 body (nebo 

max. 5 -pouze případy: I. var. (2,13,15) a II. 

var. (2, 12,14) celkem max. 69 bodů. 

Účetní případy- I. var. (2,13,15) a II. var. (2, 

12,14) – budou hodnoceny 5 body, protože je 

zde více položek (a, b, c, d) 

Uzávěrka účtů (obraty a zůstatky) max. 2 body 

Inventární karty - za každou max. 1 bod 

(2 inventární karty) 
max. celkem 2 body 

Analytické účty max. 3 body 

Zúčtovací a výplatní listina max. 3 body 

Výpočet inventarizačních rozdílů max. 1 bod 

Výpočet DPPO max. 5 body 

Sestavení 710 – ÚZZ (včetně výpočtu zisku) max. 5 bodů 

Sestavení 702 – KÚR (vč. doplnění zisku) max. 5 bodů- 

Převod zisku (do deníku) max. 2 body 

Celkem max. 100 bodů 

Formální úprava práce (správné opravy, 

čitelnost, srozumitelnost, úprava) 

Snížit v případě nečitelnosti, přepisování 

apod. max. o 1 bod   

 

Celkový počet dosažených bodů se zaokrouhlí na celé číslo (např. 37,5 na 38).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Hodnocení na maturitní vysvědčení bude vycházet z celkově dosažených bodů: 

 

Výsledná známka z praktické zkoušky z účetnictví 

výborný 87–100 bodů 

chvalitebný 70–86 bodů 

dobrý 51–69 bodů 

dostatečný 36–50 bodů 

nedostatečný 0–35 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


