
Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, Pardubice 

- 1 - 
 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek 

Jarní období 2020 (školní rok 2019/2020) 

Obor vzdělání: 63 – 41 – M/02 Obchodní akademie 

ŠVP: Public Relations, média a marketingová komunikace 

forma vzdělání: denní 

Povinné profilové zkoušky:  

 Soubor odborných předmětů (forma: praktická zkouška) 

 Jedna zkouška, kterou si žák vybere z níže uvedené nabídky (forma: ústní) 

o Marketing a marketingová komunikace 

o Účetnictví 

Výkony žáka v jednotlivých profilových maturitních zkouškách se hodnotí těmito stupni 

prospěchu: 

1. – výborný 

2. – chvalitebný 

3. – dobrý 

4. – dostatečný 

5. – nedostatečný 

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného předmětu místo stupně slovo 

„nekonal“. 

Obecná kritéria stupně prospěchu: 

Při hodnocení výsledků praktické maturitní zkoušky se hodnotí zejména osvojení praktických 

dovedností a návyků a využití získaných teoretických znalostí v praktické činnosti. 

Při klasifikaci ústních maturitních zkoušek se hodnotí zejména  

 ucelenost osvojených poznatků, faktů a vztahů 

 kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatnění při vlastní práci 

 odborná a jazyková správnost 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Marketing a marketingová komunikace“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Pohotově a samostatně vykonává požadované činnosti. Jeho projev je výstižný a správný. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Takřka samostatně, jen s menší pomocí učitele, vykonává požadované činnosti. Jeho projev 

má menší nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 

nedostatků.  

Dobrý (stupeň 3): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů méně podstatné neznalosti. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější 

chyby a nepřesnosti dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje s dílčími chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s chybami, 

je nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby dokáže 

s pomocí učitele opravit. 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 

úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 

jeho výsledků je na velmi nízké úrovni.  

Povolené pomůcky: katalog produktů, výroční zpráva, časopis pro zákazníky, časopis pro 

zaměstnance, dotazník 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Ekonomika“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. Pohotově 

a samostatně vykonává požadované činnosti. Jeho projev je výstižný a správný. Ekonomické 

pojmy, jevy a souvislosti vysvětluje samostatně bez pomoci učitele, nevyskytují se žádné 

závažné chyby.  

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. Takřka 

samostatně, jen s menší pomocí učitele vykonává požadované činnosti. Jeho projev má menší 

nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 

nedostatků. Ekonomické pojmy, jevy a souvislosti vysvětluje převážně samostatně, případně 

s menší pomocí učitele, nevyskytují se závažné chyby.  

Dobrý (stupeň 3): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů méně podstatné neznalosti. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější 

chyby a nepřesnosti dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje s dílčími chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. Při 

vysvětlování ekonomických pojmů, jevů a souvislostí dělá chyby, které s pomocí učitele dokáže 

odstranit.  

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s chybami, je 

nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby dokáže 

s pomocí učitele opravit. Ekonomické pojmy, jevy a souvislosti vysvětluje se závažnými 

chybami, které s pomocí učitele dokáže ve většině případů odstranit.  

Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 

úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností 

se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita jeho výsledků 

je na velmi nízké úrovni. Není schopen ekonomické pojmy, jevy a souvislosti vysvětlit ani 

s pomocí učitele.  

Povolené pomůcky: kalkulátor, zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník, daňové 

zákony, živnostenský zákon, zákoník práce, ekonomická schémata a přehledy, statistická data, 

účetní doklady. 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Účetnictví“ 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Pohotově a samostatně vykonává požadované činnosti. Jeho projev je výstižný a správný. 

Účtuje samostatně, zvolené postupy a metody je schopen vysvětlit bez pomoci učitele. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Takřka samostatně, jen s menší pomocí učitele, vykonává požadované činnosti. Jeho projev 

má menší nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 

nedostatků. Účtuje samostatně, v účtování se nevyskytují závažné chyby, zvolené postupy a 

metody je chopen vysvětlit s menší pomocí učitele. 

Dobrý (stupeň 3): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů méně podstatné neznalosti. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější 

chyby a nepřesnosti dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje s dílčími chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. Účtuje 

samostatně, s chybami, které s pomocí učitele dokáže odstranit, zvolené postupy a metody 

je schopen vysvětlit s pomocí učitele. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s chybami, 

je nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby dokáže 

s pomocí učitele opravit. Účtuje se závažnými chybami, které s pomocí učitele dokáže ve 

většině případů odstranit. Zvolené postupy a metody neumí samostatně vysvětlit, je nutná 

pomoc učitele. 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 

úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 

jeho výsledků je na velmi nízké úrovni. Není schopen zaúčtovat ani s pomocí učitele, zvolené 

postupy a metody nedovede vysvětlit ani s pomocí učitele. 

Povolené pomůcky: kalkulátor, účtový rozvrh pro podnikatele, zákon o účetnictví, daňové 

zákony, účetní doklady, pomocné účetní knihy 

 

  



Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, Pardubice 

- 5 - 
 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Soubor odborných předmětů“: 

K úspěšnému složení zkoušky žák nesmí z žádné ze třech částí být klasifikován stupněm 5. 

Výpočet výsledné známky je dán váhami jednotlivých částí  

 Informační a komunikační technologie 20%  

 Ekonomika 20% 

 Účetnictví 60% 

Povolené pomůcky: kalkulátor, účtová osnova, daňové zákony, manuál programu Money S3, 

psací potřeby 

 

1. část: Informační a komunikační technologie: 

Hodnotící kritérium Body 

Formáty 3 

Výpočty, funkce 11 

Souhrny, kontingenční tabulky, filtry 10 

Tisk 2 

Celkový počet bodů 26 

 

klasifikace počet bodů 

Výborný 26 - 22 

Chvalitebný 21 - 17 

Dobrý 16 - 12 

Dostatečný 11 - 6 

Nedostatečný 5 - 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Gorkého 867, Pardubice 

- 6 - 
 

2. část: Ekonomika: 

Příklad č. 1 

Hodnotící kritérium Body 

Základní mzda 3 

Pobídkové složky mzdy 3 

Hrubá mzda 1  

Zákonné pojištění zaměstnanec 2 

Zákonné pojištění zaměstnavatel   2 

Základ daně 2 

Zdanitelná mzda – úprava základu daně 1 

Daň před slevou  1 

Slevy na dani 2 

Daň po slevách 1 

Čistá mzda 1 

Částka k výplatě 1 

Celkový počet bodů 20 

 

Příklad č. 2 

Hodnotící kritérium Body 

Dílčí  základ daně ze závislé činnosti 3 

Dílčí  základ daně ze samostatné činnosti  3 

Dílčí  základ daně z pronájmu, ostatní příjmy 3 

Celkový základ daně 1 

Celková výše nezdanitelných částek 4 

Základ daně upravený o nezdanitelné částky 1 

Zaokrouhlený základ daně 1 

Daň před slevami 2 

Celková výše uplatňovaných slev 2 

Daň po slevách 1 

Celková výše daňového zvýhodnění na děti 2 

Zjištěná výše daně po daňovém zvýhodnění 1 

Stanovení daňové povinnosti (doplatku/přeplatku) 3 

Celkový počet bodů 27 

 

Příklad č. 3 

Hodnotící kritérium Body 

Stanovení peněžní částky za položky 10 

Další položky rozpočtu 2 

Stanovení celkové částky 1 

Celkový počet bodů 13 
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Celkové hodnocení ekonomických výpočtů 

klasifikace počet bodů 

Výborný 60 - 56 

Chvalitebný 55 - 49 

Dobrý 48 - 36 

Dostatečný 35 -18 

Nedostatečný 17 a méně 

 

 

 

 

 

 

3. část: Účetnictví: 

Hodnotící kritérium Body 

Nastavení agendy (obchodní jméno, účetní rok - parametry 
účetního období, uživatelské nastavení) 

3 

Nastavení číselných řad 2 

Adresář 5 

Analytické účty 1 

Počáteční stavy 5 

Seznam bankovních účtů a pokladen 2 

Inventární karta 5 

Vystavené faktury 5 

Kniha vystavených faktur 5 

Účetní případy (zaúčtování; částky, které student 
dopočítává) 

50 bodů zaúčtování 
4 bodů částky 

Rozvaha (nastavení, správnost) 3 

Výsledovka (nastavení, správnost) 3 

Pokladní kniha (správnost, nastavení k tisku)  5 

Účetní deník (nastavení k tisku) 2 

Celkem 100 

 

klasifikace počet bodů 

Výborný 100 - 95 

Chvalitebný 94 - 75 

Dobrý 74 - 50 

Dostatečný 49 -  30 

Nedostatečný 29 - 0 
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Schváleno zkušební maturitní komisí 3. 3. 2020 

Třída 4. A  obor vzdělání: 63 – 41 – M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Public Relations, 
média a marketingová komunikace 

Předseda  

Místopředseda  

Třídní učitel  

 
Zkoušející a přísedící 

 

 

 
 

 

 


