Témata pro praktickou maturitní zkoušku 4. L
ve školním roce 2010/2011
1. Sociálně ekonomická charakteristika konkrétního regionu
město, kraj, Evropská unie apod.
hodnocení vybrané oblasti nebo porovnání více oblastí z pohledu určité
národohospodářské problematiky – např. daňová problematika, nezaměstnanost,
poskytování sluţeb, moţnosti podnikání
2. Investiční příležitosti vybraného regionu
návrh investic včetně moţností financování a přínosů pro vybranou oblast
3. Charakteristika vybraného trhu oblasti
marketingový výzkum trhu konkrétního produktu
zhodnocení z pohledu marketingových nástrojů
porovnání stejných produktů různých firem
4. Analýza hospodářské činnosti vybrané organizace
podrobná analýza činnosti organizace podle doporučené osnovy a návrh
zefektivnění její činnosti
porovnání více organizací se stejným zaměřením z hlediska efektivnosti
hospodaření
moţnosti dalšího vývoje vybrané organizace – nástin strategie

Časový harmonogram tvorby prací
Do 30. 9. 2010
výběr tématu, stanovení cíle práce, výběr zdrojů, návrh osnovy
Do 9. 11. 2010
odevzdání první části práce vyučujícímu ke kontrole
Do 14. 12. 2010
odevzdání druhé části práce vyučujícímu ke kontrole
Do 22. 2. 2011
odevzdání závěrečné části práce vyučujícímu ke kontrole
Konečný termín pro odevzdání celé práce 8. 4. 2011

Poučení
o přípravě, hodnocení a průběhu praktické maturitní zkoušky
4. L. ve školním roce 2010/2011
1. Konečný termín pro předloţení definitivní verze praktické maturitní práce stanovuje
ředitel školy na 8. 4. 2011. Ţák, který do tohoto termínu materiál nepředloţí, či bude
jeho práce odmítnuta z důvodu nesplnění cíle a zadání, bude v souladu s bodem 2)
výkladu MŠMT čj. 8091/06-20 ze dne 27. 3. 2006 hodnocen stupněm 5 – nedostatečně
a vykoná opravnou zkoušku v termínu, stanoveném ředitelem školy.

2. Obhajoba práce trvá 10 minut a proběhne ve stanoveném termínu takto:
5 minut – úvodní slovo ţáka (cíle práce, metody, závěry)
5 minut – odpovědi na předem zadané otázky, diskuze

Kriteria pro hodnocení praktické maturitní zkoušky EL
Nad 91 bodů výborně
Projekt je hodnocen výborně, pokud úplně splňuje cíle a jeho zadání; převaţuje praktické
zaměření; nároky na podkladové materiály a průzkumy jsou vysoké; má tvůrčí charakter; jeho
logická stavba, obsah i struktura jsou velmi dobré; předkládané náměty a návrhy jsou ve větší
míře vyuţitelné; obsah příloh je vysoce funkční, odborné vyjadřování, styl a gramatika je na
velmi dobré úrovni.
90 – 81 bodů chvalitebně
Cíle a zadání projektu jsou splněny z větší části; praktické zaměření je přiměřené; nároky na
podkladové materiály jsou průměrné; projekt je původní; logická stavba i obsah jsou dobré;
náměty a návrhy lze vyuţít částečně; přílohy jsou funkční; čtivost a odborné vyjadřování jsou
průměrné a nevyskytují se ţádné závaţné gramatické chyby.
80 – 66 bodů dobře
Splnění cíle a zadání projektu je pouze částečné; praktické zaměření je menšího rozsahu;
nároky na konzultace a průzkumy jsou niţší; projekt je spíše kompilací; logická struktura
práce je částečně zdařilá; vyuţitelnost doporučení je niţší; obsah a kvalita příloh je méně
funkční; stylistická úroveň je niţší, vyskytují se závaţnější gramatické chyby.
65 – 51 dostatečně
Cíl a zadání projektu téměř nesplněny; nároky na podkladové materiály téměř nejsou; práce je
pouze kompilací; logická stavba, obsah a struktura projektu jsou málo zdařilé; návrhy a
náměty jsou téměř nevyuţitelné; přílohy jsou neuspokojivé, či absentují; stylistická úroveň
práce a gramatika je málo uspokojivá.
50 – 0 nedostatečně
Splnění cíle a zadání projektu nebylo dosaţeno; projekt si nevyţaduje ţádné nároky na
podkladové materiály, průzkumy apod.; práce je pouze kompilací; obsah a struktura projektu,
resp. jeho jednotlivých částí postrádá logiku; neobsahuje ţádné náměty, návrhy a doporučení;
přílohy absentují; stylistická úroveň – čtivost, odborné vyjadřování– jsou neuspokojivé.,
v práci se vyskytují hrubé gramatické chyby.
Hodnocení je prováděno za předměty
Ekonomika
Grafické předměty
Obhajoba projektu

max. 80 bodů
max. 20 bodů
max. 30 bodů

Pozn.: Pokud práce v některé části nezíská ani jeden bod, povaţuje se za nedostatečnou.
Schvaluji
Ing. Roman Jireš
ředitel OA
V Ústí n.L. dne: 29. září 2010

