
Kritéria hodnocení ústní profilové maturitní zkoušky z Ekonomiky 
 

Při klasifikaci ústní části profilové maturitní zkoušky z Ekonomiky se hodnotí: 
-  ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je 
- kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost vykonávat požadované intelektuální 

činnosti  
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů  
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost  
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního projevu 

 
Prospěch žáka z Ekonomiky profilové části maturitní zkoušky je klasifikován na základě 
hodnocení těmito stupni:  

1 – výborný  
2 – chvalitebný  
3 – dobrý  
4 – dostatečný  
5 – nedostatečný 

 
Kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 
Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
uceleně, přesně, úplně, a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, 
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho projev je správný, přesný a 
výstižný 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně nebo podle menších 
podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní projev 
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je 
zpravidla bez podstatných nedostatků.  
 
Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 
faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Osvojené poznatky a dovednosti 
aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. 
Ústní projev není vždy správný, přesný a výstižný.  
 
Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 
poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních činností je málo 
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro 
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 
myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní projev má zpravidla vážné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti.  
 



Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má 
v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální činnosti 
má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost 
v myšlení, vykytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním projevu má závažné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 


