Gymnázium bratří Čapků
a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
se sídlem Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, PSČ 102 00

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek
ve školním roce 2018/2019
Obor vzdělání: 69-41-L/52 Vlasová kosmetika
Název: Vlasová kosmetika
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Název: Podnikání
Vlasová kosmetika
Žáci v profilové části MZ konají celkem dvě povinné zkoušky:
1. Vlasová kosmetika
- ústní zkouška
2. Praktická zkouška
- souborná praktická zkouška
Podnikání
Žáci v profilové části MZ konají celkem tři povinné zkoušky:
1. Ekonomika podniku
- ústní zkouška
2. Praktická zkouška
- písemná forma

Ředitelka školy předkládá zkušební maturitní komisi návrh kritérií hodnocení
jednotlivých profilových maturitních zkoušek pro obory vzdělání - Vlasová kosmetika
Podnikání. O výsledném hodnocení rozhoduje ZMK na základě návrhů hodnotitelů, při
rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy ZMK.
Zkušební maturitní komise:
Předseda/předsedkyně..........................................schválil/a dne.....................................
Předsedové předmětových komisí:
Komise českého jazyka..........................................................................................................
Komise humanitních předmětů............................................................................................
Komise cizích jazyků ............................................................................................................
Komise odborných předmětů předmětů...............................................................................
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Obor vzdělání: 69-41-L/52 Vlasová kosmetika
Kritéria hodnocení maturitní profilové zkoušky
1. Vlasová kosmetika
Ústní zkouška
Hodnocení:
Známka:
1- Žák velmi dobře ovládá odbornou terminologii a technologické názvosloví. Své teoretické
znalosti daného tématu umí propojit s praktickými dovednostmi. Prokazuje velmi dobrý
přehled o oboru a novinkách v něm. V mluveném projevu se vyjadřuje jasně, srozumitelně a
věcně k danému tématu bez pomoci učitele.
2- Žák dobře ovládá odbornou terminologii. V daném tématu se velmi dobře orientuje a své
teoretické znalosti je schopen propojit s praktickou stránku oboru. Jeho výpovědi obsahují
méně podstatné nepřesnosti, které je schopen na základě vlastní úvahy opravit. Způsob
vyjadřování je srozumitelný a věcně správný.
3- Žák má v používání odborné terminologie menší nedostatky, v daném zkušebním tématu
s menší nápomocí zkoušejícího prokazuje potřebné znalosti dané problematiky. Při
vyjadřování není schopen zařadit a rozvést dané téma v širších souvislostech oboru.
4- Žák nemá přehled v odborných výrazech, má problém se v nich orientovat. Ve zpracování
zadaného tématu vykazuje velké nedostatky. Jen s obtížemi dokáže propojit teoretické
znalosti s praxí, avšak s nápomocí je schopen podstatu problematiky daného tématu popsat
z praktické stránky. Při vyjadřování je nepřesný, jeho výpovědí obsahují často chybné závěry.
5- Žákovi činí potíže samostatně se věcně vyjadřovat, neorientuje se správně v odborné
terminologii. Prokazuje dosti zásadní teoretické neznalosti při zpracování daného tématu.
Jeho schopnost propojení s praktickou stránkou oboru je omezená. Nedokáže věcně správně
zodpovědět danou problematiku ani pomocí návodných otázek.
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Kritéria hodnocení maturitní profilové zkoušky
Praktická zkouška – skládá se z I. a II. části
dámské, pánské kategorie

Bodové hodnocení
200 – 176
175 – 150
149 – 126
125 – 100
99 - 0

Prospěch
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

Úpravy vousů
Střih
Využití technik
Slušivost
Diagnóza vl. a vl.
Pokožky, zk. citlivosti
Příprava barvení
BP+OZ
Technolog. postup
duhové barvení popis
Technologický postup
vlastní práce
Ošetření vlasů
před i po

BODY
5
7
2
3
4
4
10
3

ČAS (min)
20
40
5
25
10
30

Doplňující otázky
z oboru

CHEMIE
STŘIH

2
3
10
4
8
10

5
30
15
25
25

Hodnocení obsahu
teoretické písemné práce

Využití
teorie v praxi

180

Samostatný střih,
slušivost

STŘIH

Střih
Využití technik

PÁNSKÉ

Rozdělení vlasů,
čistota

DATUM 17.4.2019

Výsledný efekt
slušivost s konečnou
úpravou
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II. Hodnocení praktické odborné zkoušky
Kritéria k hodnocení - praktická část 1. etapa
DATUM

DÁMSKÉ
TEORIE

25

Vlastní Celkové
body
body

100
BODY

410
ČAS (min)

II. Hodnocení praktické odborné zkoušky
Kritéria k hodnocení - praktická část 2. etapa

BODY
ČAS (min)

6

6
30

3

5

5
10

Technika

Vzhled

Celkový, kreativita, oděv,
vhodnost

Součet
bodů

Proměna

Náročnost, čistota
zpracování,
použití ozdoby

Vhodnost k tématu,
proměna

Detail očí, detail úst,
make-up

Technika Vzhled

VLASOVÁ KOSMETIKA

Vystižení zvoleného
tématu

PLEŤOVÁ KOSMETIKA

4

3

2
90

2

6

5

CELKOVÝ DOJEM

Součet
Účes Líčení Oblečení
bodů

3

10

9

6

5

5

5

Hodnocení teoretické
písemné práce

DATUM 16.5.2019

25

Výsledné
body

Celková
známka

100
145
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Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Kritéria hodnocení maturitní profilové zkoušky
1. Ekonomika podniku
Stupeň: 1 výborný
Žák velmi dobře ovládá pojmy, definice, fakta. Chápe jejich souvztažnost, používá odbornou
terminologii, osvojené znalosti dokáže samostatně a tvořivě používat při řešení příkladů z
praxe. Na doplňující otázky reaguje správně se zřetelnou originalitou a tvořivostí. Dokáže
výstižně, logicky správně a po obsahové stránce velmi dobře prezentovat získané poznatky.
Stupeň: 2 chvalitebný
Žák ovládá na velmi dobré úrovni získané znalosti, fakta, pojmy, definice a chápe jejich
vzájemné vztahy. Samostatně, popř. s menší pomocí zkoušejícího, uplatňuje osvojené
znalosti při řešení úkolů. Žák se přesně, logicky správně vyjadřuje, ale dopouští se
drobnějších nepřesností. Prokazuje znalost práce s informacemi, které dokáže správně
a výstižně používat.
Stupeň: 3 dobrý
Žák projevuje v odpovědích na teoretické otázky nedostatky, má rezervy v práci
s informacemi, s jejich tříděním, zpracováváním a využíváním. Vyžaduje pomoc, radu,
nasměrování. Občas nezvládá odbornou terminologii, jeho ústní projev je nesouvislý,
vystupování je občas nejisté. Jeho myšlení je vcelku správné, avšak málo tvořivé,
v logice se vyskytují chyby.
Stupeň: 4 dostatečný
Žák vykazuje závažné nedostatky v osvojení znalostí a dovedností a není schopen se
orientovat v dané problematice bez pomoci zkoušejícího, na návodné otázky nereaguje,
případně reaguje chybně. Dopouští se hrubých chyb, je nesamostatný, nedokáže správně
používat odbornou terminologii, ústní projev je nepřesný, málo výstižný.
Stupeň: 4 nedostatečný
Žák prokazuje závažné nedostatky v osvojení základních znalostí a dovedností, nechápe
souvislosti s pojmy, fakty a zákonitostmi dané problematiky. V dané problematice
se neorientuje, prokazuje neznalost práce s informacemi, které nedokáže správně zpracovat
a uplatnit. Odbornou terminologii neovládá, má nedostatečnou slovní zásobu a jeho
vystupování je nejisté.
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Kritéria hodnocení maturitní profilové zkoušky

Praktická zkouška konaná písemnou formou - Fiktivní firma
Jednotlivé části
Sestavení rozvahy k určitému datu
Sestavení výsledovky k určitému datu
Otevření jednotlivých analytických účtů
se všemi náležitostmi
(označení MD,D, č.ú., PS)
Použití všech druhů účetních dokladů
(PPD,VPD,VBÚ,FV,FD,VÚD)
Předepsání účetních případů do deníku
celkem 30 případů
z toho 6 složených (1případ/3 body)
24 jednoduchých (1 případ/2 body)
Sestavení zúčtovací a výplatní listiny
pro 8 zaměstnanců
Hodnotí se u každého zaměstnance –
hr. mzda, ZP, SP, D z ZČ, čistá mzda,ZP9%,SP25%
- součty celkem
Uzavření jednotlivých analytických účtů
se všemi náležitostmi
(obraty, konečné zůstatky)
Sestavení konečné rozvahy k určitému datu
Sestavení konečné výsledovky k určitému datu
Celkem je možné dosáhnout
Dosaženo bodů
324 – 284
283 – 234
233 – 168
167 – 102
101 - 0

Body
20
20
50

12

18
48

56
10
50
20
20
324 bodů
Hodnocení
Výborně
Chvalitebně
Dobře
Dostatečně
Nedostatečně

