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64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia 

 

Praktická zkouška 

Hodnocení – kritéria a pravidla 
 

Hodnocení praktické zkoušky bude provedeno podle počtu dosažených bodů ve třech částech 

praktické zkoušky následujícím způsobem: 

 

První část praktické maturitní zkoušky – POHODA 

V první části praktické zkoušky může žák získat maximálně 70 bodů. 

Jednotlivé dílčí činnosti jsou hodnoceny dle následujících kritérií uvedených v tabulce. Hodnotí se 

správnost a kvalita zpracování a provedení činnosti. 

 

Dílčí činnost 
Počet maximálně 

dosažených bodů 

Založení účetní jednotky 2 

Zápis počátečních stavů syntetických účtů 3 

Práce s tiskovými sestavami 8 

Práce s adresářem 5 

Nastavení skladového hospodářství 8 

Zavedení skladových zásob 8 

Práce s doklady 29 

Personalistika a zaúčtování mezd 7 

Celkem 70 

 

Druhá část praktické maturitní zkoušky – ekonomické výpočty 

V druhé části praktické zkoušky může žák získat maximálně 20 bodů. 

Ekonomické výpočty musí být doloženy početním výpočtem, jinak je výsledek neplatný. 

 

 
Počet maximálně 

dosažených bodů 

Příklad č. 1 10 

Příklad č. 2 10 

Celkem 20 
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Třetí část praktické maturitní zkoušky – vypracování obchodní korespondence 

V třetí části praktické zkoušky může žák získat maximálně 10 bodů. 

Hodnocení vypracované obchodní korespondence bude provedeno podle následujících kritérií: 

 

Kritérium 
Počet maximálně 

dosažených bodů 

Celková úroveň po stránce obsahové 5 

Celková úroveň po stránce formální 5 

Celkem 10 

 

Celkové hodnocení praktické zkoušky 

Celkový počet, který může žák získat za první, druhou a třetí část praktické zkoušky je 100 bodů. 

K převodu bodů na výslednou klasifikaci se použije následující tabulka: 

 

Známka Počet dosažených bodů % 

1 87 – 100 87 – 100 

2 73 – 86 73 – 86 

3 59 – 72 59 – 72 

4 45 – 58 45 – 58 

5 ˂ 45 ˂ 45 
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