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Obchodní akademie,  

Lysá nad Labem, 
Komenského 1534 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 

 

Jednotlivé předměty profilové zkoušky jsou hodnoceny klasifikací.  

1. Hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných 

předmětů pro obor obchodní akademie  

Praktická zkouška z odborných předmětů pro obor obchodní akademie se skládá ze tří částí: 

ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA a PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE. Každou část hodnotí 
určený člen maturitní komise body. Ze všech částí odborné maturitní práce lze celkem získat 

maximálně 100 bodů, které jsou mezi předměty rozděleny následovně: 

EKO  33 bodů 

UCE  55 bodů 

PEK  12 bodů 

Aby žák uspěl, musí celkově získat minimálně 40 bodů. Hranice úspěšnosti v jednotlivých 

předmětech je 30 %. Pokud žák celkem získá 40 bodů a více, ale v některých z jednotlivých 
odborných předmětů nedosáhne 30 % hranice, opakuje pouze tyto předměty.   

Klasifikace praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů bude stanovena podle této 

klasifikační stupnice:  

100,00 – 90,00 bodů .............................. výborný 

  89,99 – 75,00 bodů .............................. chvalitebný 

  74,99 – 55,00 bodů .............................. dobrý 

  54,99 – 40,00 bodů .............................. dostatečný 

  39,99 a méně  bodů .............................. nedostatečný 

2. Klasifikace praktické maturitní zkoušky z odborných 

předmětů pro obor ekonomické lyceum 

Praktická zkouška z odborných předmětů pro obor ekonomické lyceum se skládá ze dvou 
částí - ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA. Každou část určený člen maturitní komise ohodnotí body. Ze 
všech částí odborné maturitní práce lze celkem získat maximálně 100 bodů, které jsou mezi 

předměty rozděleny následovně: 

EKO  38 bodů 

UCE  62 bodů 

Aby žák uspěl, musí celkově získat minimálně 40 bodů. Hranice úspěšnosti v jednotlivých 
předmětech je 30 %. Pokud žák celkem získá 40 bodů a více, ale v některém z jednotlivých 

odborných předmětů nedosáhne 30 % hranice, opakuje pouze tento předmět.  

Klasifikace praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů bude stanovena podle této 

klasifikační stupnice:  

100,00 – 90,00 bodů .............................. výborně 

  89,99 – 75,00 bodů .............................. chvalitebně 
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  74,99 – 55,00 bodů .............................. dobře 

  54,99 – 40,00 bodů .............................. dostatečně 

  39,99 a méně bodů ............................... nedostatečně 

3. 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.  

 


