
Kritéria hodnocení ústní zkoušky z ekonomických a zemědělských 
předmětů 
  

Hodnocení zkoušky z ekonomických předmětů se provádí podle klasifikační stupnice:  

1. výborný,  
2. chvalitebný,  
3. dobrý,  
4. dostatečný,  
5. nedostatečný.  

  
Základní kritéria pro hodnocení žáka vyjádřené stupněm prospěchu:  
  

  
Výborný  

Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe  
vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti 
a dovednosti pro řešení praktických i teoretických úkolů. Samostatně 
hodnotí jevy a zákonitosti.  

  
Chvalitebný  

Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně 
nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené  
vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby.  

  
Dobrý  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a 
dovedností nepodstatné nedostatky, znalosti je schopen uplatňovat 
s pomocí učitele.  

  
Dostatečný  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a 
dovedností závažné nedostatky, v uplatňování poznatků se vyskytují 
závažné chyby, jež ale dovede s pomocí učitele opravit.  

Nedostatečný  
Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné 
nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele.  

  

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky  
budou hodnoceny dle Vnitřního klasifikačního řádu (příloha Školního řádu) takto: 
 
Kritéria: 

Stupeň 1 – výborný 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá 
získané teoretické poznatky v praktické činnosti. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští 
se jen menších chyb. Výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy BOZ a aktivně se stará o životní prostředí. 
Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Komunikuje adekvátně.  

Stupeň 2 – chvalitebný 

 Žák projevuje kladný vztah k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně, ale méně tvořivě využívá 
získané teoretické poznatky v praktické činnosti. Ovládá postupy a způsoby práce s menší jistotou bez 



větších chyb. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 
pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy BOZ a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá 
suroviny, materiál, energii. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí. Komunikuje bez problémů 
a závažnějších nedostatků. 

 Stupeň 3 - dobrý  

Žák projevuje převážně kladný vztah k praktickým činnostem. Za pomoci učitele využívá získané 
teoretické poznatky v praktické činnosti. Ovládá postupy a způsoby práce s menší jistotou a 
drobnějšími chybami. Výsledky jeho práce mají nedostatky. Méně účelně si organizuje vlastní práci, 
udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy BOZ a v menší míře se stará o životní prostředí. 
S dopomocí učitele hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Překážky v práci překonává 
s pomocí. Menší nedostatky při komunikaci. 

 Stupeň 4 – dostatečný 

 Žák pracuje bez zájmu k praktickým činnostem. Využívá získané teoretické poznatky v praktické 
činnosti jen za soustavné pomoci učitele. Postupy a způsoby práce zvládá s menší jistotou a dopouští 
se větších chyb. Výsledky jeho práce mají závažné nedostatky. Méně účelně si organizuje vlastní práci, 
méně dbá na pořádek na pracovišti a dodržování předpisů BOZ. V menší míře se stará o životní 
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
Komunikace vykazuje nedostatky.  

Stupeň 5 - nedostatečný  

Žák pracuje bez zájmu k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele využít získané teoretické 
poznatky v praktické činnosti. Postupy a způsoby práce nezvládá, dopouští se opakovaně větších chyb. 
Výsledky jeho práce mají závažné nedostatky. Neúčelně si organizuje vlastní práci, nedbá na pořádek 
na pracovišti a dodržování předpisů BOZ. V menší míře se stará o životní prostředí. Porušuje zásady 
hospodárnosti. Závažné chyby v komunikaci. 
 


