
 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021 
 
Obor: Obchodní akademie (třída 4D) 
 
Hodnocení ústní zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice: 
 
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 
 
klasifikace výborný:  
žák(yně) bezpečně ovládá látku vylosovaného tématu, projevuje samostatnost, pohotovost 
a logičnost myšlení, dovede samostatně řešit úkoly a výsledky řešení zevšeobecňovat, vyjadřuje se 
přesně, plynule a s jistotou. Grafické práce jsou po stránce obsahu i provedení téměř bez závad. 
 
klasifikace chvalitebný:  
žák(yně) ovládá látku vylosovaného tématu, myslí samostatně a logicky správně, ale ne vždy 
pohotově a přesně, umí bez větších potíží řešit úkoly, dopouští se jen občas nepodstatných chyb, 
vyjadřuje se věcně správně, ale s menší přesností a pohotovostí. Grafické práce jsou po stránce 
obsahu i provedení s drobnými závadami. 
 
klasifikace dobrý:  
žák(yně) ovládá částečně látku vylosovaného tématu, myšlení je méně samostatné, při řešení 
úkolů se dopouští chyb, které se většinou netýkají podstaty, vyjadřuje se většinou správně, ale 
s menší jistotou. Grafické práce mají po stránce obsahu i provedení závady, které se většinou 
netýkají podstaty. 
 
klasifikace dostatečný:  
žák(yně) ovládá alespoň vybrané části látky vylosovaného tématu uceleně a s menšími závadami. 
Chybí samostatnost v myšlení. Při řešení úkolů se dopouští většího počtu chyb, vyjadřuje se 
nepřesně. Grafické práce mají po stránce obsahu nebo provedení větší závady, které se týkají 
podstaty. 
 
klasifikace nedostatečný:  
žák(yně) má ve znalostech látky vylosovaného tématu výrazné nedostatky. Nevyřeší úkoly ani 
s pomocí učitele. Grafické práce mají po stránce obsahu i provedení zásadní závady. 
 
Hodnocení praktické zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice: 
 
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 
 
Praktická maturitní zkouška z účetnictví a informačních a komunikačních technologií obsahuje 
vyřešení souvislého účetního příkladu na počítači v programu Premier a vyřešení úkolů v programu 
Word, Excel a Access.  
 
Každý dílčí úkol z předmětu účetnictví je hodnocen v bodech, maximální počet bodů v této části je 
150.  
 



 

 

Každý dílčí úkol z předmětu informační a komunikační technologie je hodnocen v bodech, 
maximální počet bodů v této části je 50.  
 
Následně se sečtou body dosažené v obou částech a z celkového počtu bodů se zjistí známka podle 
následující tabulky:  

 

Procento 
úspěšnosti 

Hodnocení 

100–95 výborný 
87 a více  chvalitebný 
75 a více dobrý 
60 a více dostatečný 

méně než 60 nedostatečný 
 
V Praze dne 25. září 2020 
 
Za maturitní komisi: předsedkyně/předseda maturitní komise 
 


