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Pravidla hodnocení PMZ oboru Obchodník 

 

Hodnocení zpracované maturitní práce 

1) Písemná část 60% - hodnocení jednotlivých částí: 

- Celková úprava práce, dodržení úpravy 

- Struktura práce, dodržení doporučené osnovy 

- Odborná složka práce – živnost, pracovní právo, obchodní provoz, marketing 

- Obrázkové přílohy – logo, vývěsní štít, rozpis směn apod., 

- Textové přílohy – kupní smlouva, faktura, pracovní smlouva, objednávka 

- Vlastní tvorba, rozsah práce, použité zdroje. 

 

2) Obhajoba, ústní část 40% 

Prezentace firmy  spojenou s: 

a) Aranžování zboží 

- Zásady aranžování, výběr vhodného zboží, použití vhodné dekorace a aranž.materiálu 

b) Prezentace zboží, odborná a poradenská služba 

- Údaje o zboží, původ, manipulace, význam a vliv na lidský organismus, celková 

prezentace zboží 

 

Hodnocení písemné části – základní požadavky obchodně-podnikatelské činnosti 60%: 

1. Administrativa v prodejně – charakteristika, náležitosti, výpočty ( paragon, reklamační 

list, objednávka, faktura) 

2. Obchodní výpočty – slevy, výsledek hospodaření při prodeji 

3. Ekonomika – daň z příjmu FO, daňová povinnost, výsledek hospodaření firmy, výpočet 

leasingu, mzdy, znalostní test 

4. Korespondence – žádost o místo, motivační dopis 

 

Hodnocení dovednostní části 40% 

1. Dárkové balení- zvolení vhodného obalového materiálu, kreativita, nápaditost 

2. Aranžování – kreativita, nápaditost, využití teoretických znalostí v praxi 
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Bodové ohodnocení částí 

- Základní požadavky obchodně podnikatelské činnosti  60% 

- Dovednostní část   40% 

Výsledná známka z písemné a dovednostní části 

Body    známka 

100  - 87   1 

86 – 73   2 

72 – 59   3 

58 – 45   4 

44 – 0       5 

 

Hodnocení teoretické zkoušky z OP Ekonomika služeb 

 

Žák si losuje před maturitní komisí z 20 otázek, které v sobě zahrnují problematiku 

odborného předmětu Ekonomika. 

Žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení vylosované otázky. Jeho odpověď je 

hodnocena: 

 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky myslí, 
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.  

– chvalitebný: Žák ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky správně 

myslí, ale ne vždy pohotově a přesně zodpoví. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 

správně, ale s menší přesností a pohotovostí.  

– dobrý: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, jen takové nedostatky, které 

mu nebrání bez obtíží navazovat při interpretaci následujícího učiva. 

V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem učitele dovede 

odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  

– dostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové nedostatky, které 

mu neumožňují vhodně interpretovat danou problematiku. Je nesamostatný v myšlení a při řešení se 
dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. 

– nedostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové mezery, že na 

tyto znalosti nemůže navazovat při vysvětlování dané problematiky. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší 

ani s pomocí učitele.  
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Hodnocení teoretické zkoušky z OP Obchodní provoz 

 

Žák si losuje před maturitní komisí z 25 otázek, které v sobě zahrnují problematiku 

odborného předmětu Obchodní provoz. 

Žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení vylosované otázky. Jeho odpověď je 

hodnocena: 

 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky myslí, 
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.  

– chvalitebný: Žák ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky správně 

myslí, ale ne vždy pohotově a přesně zodpoví. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 
správně, ale s menší přesností a pohotovostí.  

– dobrý: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, jen takové nedostatky, které 

mu nebrání bez obtíží navazovat při interpretaci následujícího učiva. 

V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem učitele dovede 

odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  

– dostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové nedostatky, které 

mu neumožňují vhodně interpretovat danou problematiku. Je nesamostatný v myšlení a při řešení se 
dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. 

– nedostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové mezery, že na 

tyto znalosti nemůže navazovat při vysvětlování dané problematiky. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší 

ani s pomocí učitele.  

 

 

 


