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Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro obor 63-41-M/02 

1. Úvod 

Profilová část maturitní zkoušky je jednou ze dvou částí maturitní zkoušky. Její funkcí je ověřit, 
jak žáci dosáhli cílů a výsledků vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím 
programem, tj. ověřit úroveň klíčových kompetencí žáka. 

Vyhláška č. 177/2009 Sb., § 24, odst. (1), (4) o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, účinná od 1. září 2017, stanovuje: 

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky 
nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy 
a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy 
zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek 
profilové části. 

2. Klasifikační stupnice 

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 

a) 1 – výborný, 
b) 2 – chvalitebný, 
c) 3 – dobrý, 
d) 4 – dostatečný, 
e) 5 – nedostatečný. 
 

3. Hodnocení praktické maturitní zkoušky  

Praktická zkouška z odborných předmětů pro obor obchodní akademie se skládá ze dvou 
částí: ÚČETNICTVÍ + EKONOMIKA a PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE. Každou část hodnotí určený 
člen maturitní komise body. Z obou částí praktické zkoušky z odborných předmětů lze 
celkem získat maximálně 205 bodů, které jsou mezi obě části rozděleny následovně: 

Účetnictví + Ekonomika    150 bodů + 23 bodů = 173 bodů 

Písemná a elektronická komunikace     32 bodů  

Aby žák uspěl, musí celkově získat minimálně 125 bodů. Hranice úspěšnosti v obou částech 
praktické zkoušky z odborných předmětů je 50 %. Pokud žák celkem získá 125 bodů a více, 
ale v některé z částí zkoušky nedosáhne 50% hranice, opakuje pouze tuto část. 

Klasifikace praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů bude stanovena podle této  
 
 
 



Dvořákovo gymnázium  

a Střední odborná škola ekonomická 

Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou 

 

klasifikační stupnice: 
 205 – 194 bodů ...............................  výborný 
 193 – 175 bodů ...............................  chvalitebný 
 174 – 150 bodů ...............................  dobrý 
 149 – 125 bodů ...............................  dostatečný 
 124 a méně bodů  ...........................  nedostatečný 
 

4. Klasifikace ústních zkoušek profilové části 

Výborný 

Žák ovládá látku uceleně, přesně, chápe souvislosti. Jeho projev je samostatný, plynulý, 
vyčerpávající, obsahově i věcně správný jak v monologu, tak v dialogu. Získané poznatky je 
schopen samostatně a tvořivě uplatnit při řešení praktických úkolů. 

Chvalitebný 

Žák ovládá látku uceleně s menšími nepřesnostmi, chápe souvislosti, jeho projev je 
samostatný, méně plynulý, na doplňující otázky odpovídá obsahově i věcně správně s menší 
podporou učitele. 

Dobrý 

Žák ovládá látku s menšími nedostatky v ucelenosti, přesnosti, hůře chápe souvislosti. Jeho 
projev je méně samostatný, není plynulý, na doplňující otázky odpovídá s chybami, které je 
schopen opravit pod vedením učitele. S podporou učitele koriguje chyby v praktickém 
používání získaných poznatků. 

Dostatečný 

Žák má velké nedostatky v ucelenosti, přesnosti požadované látky, špatně chápe souvislosti. 
Jeho projev je nesamostatný, na otázky odpovídá jednoduše a se závažnými chybami, které 
je schopen i částečně opravit pod vedením učitele. Neumí tvořivě uplatnit získané poznatky. 

Nedostatečný 

a) Žák má závažné a značné mezery v prověřovaném učivu. Jeho projev je jednoduchý, 

nesouvislý, případně nesouvisející se zadanou otázkou. Nedokáže reagovat na dotazy 

učitele. 

b) Žák bezdůvodně odmítne zkoušení. 

 

Kralupy nad Vltavou 27. 9. 2021    RNDr. A. Plecháček, ředitel školy   


