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Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 

Ostrava, Michálkovická 1810/181 

 

 

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části  

maturitní zkoušky 

 
V souladu s § 24 odst. 1. a 2. vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 

středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji kritéria hodnocení 

zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2021/22 pro 4. třídu 

oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie: 

 

1. Ekonomika 

2. Účetnictví 

3. Praktická maturitní zkouška 

 

Ad1. a 2. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně vysvětlí pojmy, ovládá požadovaná fakta, uvede praktické příklady, samostatně aplikuje 

získané vědomosti, dopouští se pouze drobných chyb. Správně reaguje na doplňující otázky.  Nepřesnosti 

a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.  

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák samostatně vysvětlí pojmy, ovládá požadovaná fakta, uvede praktické příklady a aplikuje získané 

vědomosti s drobnými chybami. Na doplňující otázky reaguje s mírnou nepřesností. Nepřesnost a chyby 

dovede za pomoci učitele korigovat.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák vysvětlí pojmy nepřesně nebo neúplně, dopouští se chyb, s pomocí učitele vysvětlí požadovaná fakta 

a uvede praktické příklady. Na doplňující otázky reaguje s nedostatky. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák neodpovídá samostatně, jen s pomocí učitele vysvětlí některá požadovaná fakta  

a praktické příklady. Na doplňující otázky reaguje jen s pomocí učitele, dopouští se závažných chyb. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neodpovídá ani s pomocí učitele, neorientuje se v problematice, neuvede praktické příklady, 

nereaguje na doplňující otázky, dopouští se hrubých chyb. 

 

Žák vykoná zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 
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Ad3. 

 

Praktická maturitní zkouška se skládá ze zadání předmětů Účetnictví, Ekonomika a Písemná  

a elektronická komunikace v poměru 60:15:25 procent. 

  

 

 

Zadání č. 5 – SPUO-2 

Úspěšnost 
v % 

Body Hodnocení 

84-100 222,50-265,00 1 

68-83 180,25-222,25 2 

51-67 135,00-180,00 3 

38-50 100,75-134,75 4 

0-37        0-100,50 5 

 

 

Poznámka:  

Pro vykonání praktické maturitní zkoušky je nutno splnit podmínku dosažení dvou podmínek:  

- minimálně 38 % úspěšnosti z účetní a ekonomické části, tj. minimální počet bodů z těchto obou částí 

dohromady představuje u variant č. 1-4 celkem 92 bodů, u varianty č. 5 celkem 75,50 bodů; 

- minimálně 38 % úspěšnosti z korespondenční části (předmět písemná a elektronická komunikace),  

tj. minimální počet bodů představuje u variant č. 1-4 celkem 31 bodů, u varianty č. 5 celkem 25 bodů.  

 

 

Zadání na vyhotovení cestovního příkazu je zařazeno mezi písemnosti, vyjma zaúčtování. Tvorba 

tabulky je zařazena mezi písemnosti, vyjma výpočtů v ní. 

 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.  

 

 

Maximální počet bodů v jednotlivých částech PMZ 

  Účetnictví Ekonomika 
Pís. a ele. 

komunikace 

Zadání č. 1 194 48 81 

Zadání č. 2 194 48 81 

Zadání č. 3 194 48 81 

Zadání č. 4 194 48 81 

Zadání č. 5.  
SPUO-2 

159 40 66 

Zadání č. 1-4 

Úspěšnost 
v % 

Body Hodnocení 

84-100 271,25-323,00 1 

68-83 219,50-271,00 2 

51-67 163,00-219,25 3 

38-50 122,50-162,75 4 

0-37        0-122,25 5 

2022-04-13 

Ing. Sabina Paťorková v. r.  

                   ředitelka školy 


