
Střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Volyně, Lidická 135  

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky – 
ústní zkoušky 

 
Ekonomika a podnikání 

 

Bodové hodnocení: 

A. Informační a komunikační technologie 
Informační a komunikační technologie Celkem 28 bodů 

 Zadání, osnova projevu 0 - 5 bodů 

Obsahová správnost 
0 – 6 bodů 

Plynulost, samostatnost, reakce na 

otázky 

0 - 5 bodů 

Logická posloupnost 0 – 5 bodů 

Technická lexikální kompetence 

(používání odborných termínů) 

0 – 3 body 

Odpovědi na doplňující otázky 0 -4 body 

 
B. Zeměpis 
Zeměpis  Celkem 28 bodů 

 Odbornost, práce s pomůckami 0 -8 bodů 

Reakce na otázky, argumentace 0 – 4 body 

Jazykový projev          0 -4 body 

 
C. Účetnictví 

Účetnictví  Celkem 28 bodů 

1. Teoretická část 20 bodů 

 Drobné nepřesnosti v odpovědi, 

které dokáže zkorigovat  

-2 body 

Drobná dopomoc zkoušejícího -2 body 

Větší množství drobných chyb -3 body 

Opakovaná dopomoc hodnotitelem -3 body 

Nutnost doplňujících otázek -3 body 

V odpovědi se dopouští hrubých 

chyb 

-4 body 

Nesamostatnost při odpovědi -4 body 

Část otázky nezodpovězena ani s 

dopomocí 

-4 body 

Řada hrubých chyb -5 bodů 

Nepochopena podstata problému -5 bodů 

Žák uhýbá od tématu otázky -5 bodů 

Naprosto nesamostatný projev -5 bodů 

2. Příklad  8 bodů 

 Drobné chyby ve výpočtu, ale 

dokončeno správně 

-2 body 

Dokončeno s drobnými chybami s 

dopomocí 

-4 body 

Příklad částečně vyřešen 

s dopomocí  

-6 bodů 

Příklad není vypracován ani s -8 bodů 



dopomocí 

 
D. Ekonomika 
Ekonomika  Celkem 28 bodů 

1. Teoretická část 20 bodů 

 Drobné nepřesnosti v odpovědi, které 

dokáže zkorigovat  

-2 body 

Drobná dopomoc zkoušejícího -2 body 

Větší množství drobných chyb -3 body 

Opakovaná dopomoc hodnotitelem -3 body 

Nutnost doplňujících otázek -3 body 

V odpovědi se dopouští hrubých chyb -4 body 

Nesamostatnost při odpovědi -4 body 

Část otázky nezodpovězena ani s 

dopomocí 

-4 body 

Řada hrubých chyb -5 bodů 

Nepochopena podstata problému -5 bodů 

Žák uhýbá od tématu otázky -5 bodů 

Naprosto nesamostatný projev -5 bodů 

2. Příklad  8 bodů 

 Drobné chyby ve výpočtu, ale 

dokončeno správně 

-2 body 

Dokončeno s drobnými chybami s 

dopomocí 

-4 body 

Příklad částečně vyřešen s dopomocí  -6 bodů 

Příklad není vypracován ani s dopomocí -8 bodů 

 

E. Technika cestovního ruchu a průvodcovství 
Technika cestovního ruchu a průvodcovství Celkem 28 bodů 

Část a) 17 bodů 

 Ucelený a samostatný projev a výklad 

maturitní otázky 

0 - 5 bodů 

Pochopení problematiky obsahu zadání 
0 – 3 body 

Konkretizace na příkladech 0 - 3 body 

Formulace osvojených vědomostí: 

přesnost, výstižnost 

0 – 3 body 

Pohotovost a reakce na doplňující 

otázky 

0 -3 body 

Část b)  11 bodů 

 Samostatnost v řešení modelové situace 0 – 5 bodů 

Aplikace teoretických znalostí při řešení 

situace 

0 – 3 body 

Pohotovost a reakce na doplňující 

otázky 

0 -3 body 

 
Výsledná známka         

 
28 – 25 bodů  výborně    1 

24 – 21 bodů  chvalitebně  2 

20 – 17 bodů  dobře   3 

16 – 12 bodů  dostatečně  4 

11 –  0 bodů  nedostatečně  5      

 
Ve Volyni dne 11. května 2018          
                       PaedDr. Eva Klasová  
                                                 ředitelka školy             
  


