
 
 
 
 

ÚSTNÍ PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA  
TEORETICKÉ ODBORNÉ ČÁSTI 
ve školním roce 2020/2021  

  
1. Struktura ústní zkoušky 
  

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru nad pracovním listem obsahujícím 
čtyři dílčí úlohy (a – d) ke konkrétnímu tématu, které si žák vylosuje, a příklad k danému 
tématu.   

  
2. Zadání  
 

Pro ústní profilovou zkoušku z teoretické odborné části stanoví ředitelka školy v souladu 
s rámcovým a školním vzdělávacím programem 25 témat. Pro každé téma je k dispozici 
pracovní list rozdělený do čtyř dílčích úloh (a – d) a obsahující příklad k danému tématu. V 
úloze a) – d) a v příkladu prokazuje žák ústním projevem odborné kompetence k vybranému 
tématu a zároveň odpovídá na dotazy zkoušejícího a přísedícího.  

  
3. Specifikace zkoušky  
 

Bezprostředně před zahájením přípravy si žák vylosuje téma a obdrží pracovní list. Příprava 
ke zkoušce trvá 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat 
dvakrát stejné téma. Hodnocení každé úlohy provádějí dva členové maturitní komise 
jmenovaní pro zkoušku z teoretické odborné části, kteří zapisují body do Záznamu o 
hodnocení profilové zkoušky z teoretické odborné části. Celkem lze za ústní zkoušku získat 
20 bodů, pro úspěšné absolvování této dílčí části maturitní zkoušky je třeba dosáhnout 
minimální hranice úspěšnosti 9 bodů.   
  

4. Povolené pomůcky  
 

Žáci mohou při přípravě ke zkoušce používat kalkulačku, mapu ČR, atlas světa a vzorce pro 
výpočty (vytvořené komisí ekonomických předmětů), tabulky na daňové odpisy, účtový 
rozvrh, tabulku na výpočet životního minima a formuláře pro hotelovou administrativu. 
  

5. Způsob a kritéria hodnocení ústní zkoušky  
 

Hodnocení podle stanovených kritérií provádějí dva členové maturitní komise jmenovaní 
pro zkoušku z teoretické odborné části. Svoji shodu v bodovém hodnocení zaznamenávají do 
Záznamu o hodnocení ústní profilové maturitní zkoušky. Body u každé úlohy i příkladu 
získává žák za prokázání odborné kompetence, samostatnost a správnou odpověď na dotazy. 
Za celou dílčí ústní zkoušku může žák získat nejvýše 20 bodů, minimální hranice úspěšnosti je 
9 bodů. Pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky musí žák u každé z dílčích úloh a) – d) a 
příkladu získat alespoň 1 bod. 
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Tabulka 1 Hodnocení dílčích úloh a příkladu 

 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 

Hodnocení 
dílčí úlohy 
a příkladu 

Žák 
samostatně 
a úplně 
ovládá 
požadované 
učivo, 
pojmy, 
definice a 
zákonitosti.  

Žák 
převážně 
samostatně 
a téměř 
úplně 
ovládá 
požadované 
učivo, 
fakta, 
pojmy, 
definice a 
zákonitosti.  

Žák má v 
ucelenosti, 
přesnosti a 
úplnosti 
osvojení 
požadovaných 
poznatků, 
faktů, pojmů, 
definic a 
zákonitostí 
nepodstatné 
mezery. 

Žák má v 
ucelenosti, 
přesnosti a 
úplnosti 
osvojení 
požadovaných 
poznatků a 
dovedností 
závažné 
mezery, ale 
zvládá 
základní učivo 
alespoň v 
minimálním 
rozsahu. 

Žák si 
požadované 
poznatky 
neosvojil 
uceleně, 
přesně a 
úplně, má v 
nich závažné 
a značné 
mezery. 

 
6. Klasifikace ústní profilové maturitní zkoušky z teoretické odborné části 
 

Žák prospěl a je z profilové maturitní zkoušky z teoretické odborné části klasifikován 
stupněm 1 – 4, pokud dosáhl stanoveného počtu bodů: 
  
Tabulka 2 Výsledná klasifikace z TOČ 

Celkový počet dosažených 
bodů za ÚZ  

Nevyšší hranice procentních 
bodů pro známku  

Známka  

  
20 - 18 

  

  
100 %  

1  
(výborný)  

  
17 - 15  

 

  
86 %  

2  
(chvalitebný  

  
14 -12  

 

  
71 %  

3  
(dobrý)  

  
11 -9  

 

  
57 %  

4  
(dostatečný)  

  
8 a méně  

  
43 %  

5  
(nedostatečný)  

  
 

 

 

Schváleno zkušební maturitní komisí 7. 6. 2021. 


