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Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle § 18 odst. 3, 4
zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení průběhu absolutoria

Učební plán a učební osnovy studijního oboru
Označení dokladů
a ostatních materiálů,
Protokol o absolutoriu, vysvědčení o absolutoriu, diplom, výkaz o
o které se zjištění opírá:
studiu ve vyšší odborné škole, výkaz prospěchu
Jmenování zkušební komise
Témata k teoretické zkoušce z odborných předmětů a z cizích
jazyků
Absolventské práce
Organizační zajištění absolutoria (časový harmonogram)
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ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ
1 Charakteristika zkoušky
Absolutorium studijního oboru 62-83-7 Marketing ve Vyšší odborné škole Plzeň,
Koterovská 85, konalo 28 ze 30 žáků třídy 3. MA. Všichni žáci splnili podmínku
pro vykonání absolutoria dle § 27b odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. 2 žáci ukončili řádně studium a požádali o odklad absolutoria z důvodu nástupu
na zahraniční pobyt. Jejich žádosti ředitel vyhověl.
Zkoušky probíhaly v klidném prostředí bez rušivých vlivů. Úprava zkušební místnosti
byla účelná, odpovídala psychohygienickým požadavkům zkoušky.
Žáci přistupovali ke zkoušce zodpovědně, vědomi si důležitosti absolutoria.
Komunikace mezi členy zkušební komise a žáky byla vstřícná, oboustranně korektní.
Charakteru veřejné zkoušky využili žáci nižších ročníků VOŠ, kteří byli v průběhu dne
některým částem zkoušky přítomni.
Školou vytvořené podmínky, v nichž absolutorium probíhalo, byly nadprůměrné.
2 Obsah a časový průběh zkoušky
Časový průběh zkoušky byl v souladu s § 7 odst. 5 vyhlášky č. 265/1996 Sb., kterou
se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných
školách.
Obsah teoretické zkoušky z odborných předmětů tvořily předměty Marketing,
Ekonomické teorie (Ekonomická teorie, Finanční řízení, Účetnictví) a Právo. Ze souboru
odborných předmětů bylo sestaveno 25 zkušebních témat. Zkouška trvala nejvýše 30 minut
a na přípravu ke zkoušce měli žáci povoleno 15 až 20 minut.
Zkouška z cizího jazyka (anglický nebo německý jazyk) trvala nejvýše 15 minut. Žáci
měli výběr z 25 témat, každé téma tvořily 3 části:
a) práce s odborným textem zaměřená na porozumění textu
b) samostatné vyprávění, popř. dialog na dané hlavní téma otázky
c) krátké představení absolventské práce v angličtině nebo němčině.
Struktura témat z odborných předmětů i cizího jazyka byla v souladu s učebními
dokumenty studijního oboru VOŠ 62-83-7 Marketing, schválenými MŠMT ČR
čj. 21 377/97-71 ze dne 23. června 1997. Svým obsahem odpovídaly vzdělávacímu
programu a profilu absolventa oboru.
Absolventské práce byly zaměřeny ke konkrétní problematice organizací, v nichž žáci
konali odbornou praxi, doplněné o poznatky získané studiem doporučené odborné
literatury. Práce byly doplněny písemnými posudky vedoucího absolventské práce
a oponenta. Obhajoba absolventské práce trvala nejvýše 15 minut. Tvořilo ji stručné
zhodnocení práce absolventem a rozklad absolventské práce zkušební komisí (dotazy
k práci, doplňky, upozornění na klady a nedostatky v práci).
Obhajobě byl vždy přítomen příslušný vedoucí absolventské práce a oponent.
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Časový harmonogram zkoušek byl detailně zpracován, v průběhu zkoušek byl
dodržován. Nesmírně obtížné bylo zorganizovat a zajistit přítomnost vedoucích
absolventských prací a oponentů, pracovníků organizací, kde žáci prováděli odbornou praxi
a zpracovávali absolventskou práci. Přesto byli všichni tito členové komise přítomni.
Organizační příprava, zajištění a vlastní průběh absolutoria byl zcela mimořádný.
3 Klasifikace žáků
Klasifikace a hodnocení žáků bylo prováděno zkušební komisí vždy po skončení části
zkoušky, obhajobu absolventské práce hodnotila komise po každé obhajobě. Hodnocení
odpovídalo znalostem a předvedeným výkonům. Předložené absolventské práce měly
většinou velmi dobrou obsahovou i stylistickou úroveň.
Výsledky klasifikace byly žáků oznámeny v závěru zkušebního dne.
V den inspekce konalo absolutorium 6 žáků. Všichni byli hodnoceni stupněm prospěl.
Při klasifikaci žáků byly dodrženy podmínky § 8 vyhlášky č. 265/1996 Sb.
Způsob hodnocení a klasifikace žáků zkušební komisí byla příkladná.
4 Zkušební komise
Zkušební komise pro absolutorium ve studijním oboru 62-83-7 Marketing ve třídě
3.MA Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň,
Koterovská 85 byla jmenována MŠMT ČR dekretem čj. 19 727/99-23 ze dne 20. dubna
1999.
Komise pracovala pod vedením svého předsedy (pracovník ZČU Plzeň - Fakulta
ekonomická Cheb) v plném složení na vysoké profesionální úrovni. Její přístup k žákům byl
vstřícný a korektní.
Práce zkušební komise v době konání inspekce byla nadprůměrná.
5 Povinná dokumentace zkoušky
Během inspekce byla provedena kontrola dokumentace k absolutoriu - výkaz
prospěchu ve VOŠ, výkaz o studiu ve VOŠ, protokol o absolutoriu, vysvědčení
o absolutoriu a diplom. Dokumentace byla vedena na schválených tiskopisech, způsob
vyplňování byl bezchybný, měl velmi dobrou obsahovou i estetickou úroveň.
Úroveň vedení povinné dokumentace k absolutoriu byla nadprůměrná.
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ZÁVĚRY
Zkoušky byly velmi dobře připraveny a zajištěny, probíhaly v klidném a příjemném prostředí.
Výběr odborných předmětů odpovídal vzdělávacímu programu studijního oboru a profilu
absolventa.
Hodnocení žáků bylo objektivní, klasifikace odpovídala znalostem a předvedeným výkonům.
Absolventské práce měly vesměs velmi dobrou obsahovou i estetickou úroveň.
V době inspekce bylo absolutorium vykonáno v souladu s § 27b zákona č. 29/1984 Sb., o
soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a podle § 7 a § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 265/1996 Sb., kterou se
stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách.
Organizační zajištění a průběh absolutoria mělo nadprůměrnou úroveň

razítko

Podpis školního inspektora:

Ing. Jan Aschenbrenner, v. r.

V Plzni dne 25. června 1999
Přílohy nejsou
Inspekční zprávu jsem převzal dne 28. června 1999

razítko

Podpis ředitele školy

Ing. Jaroslav Kunte, v. r.

Dle § 19 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční
zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy jsou její součástí.
Na vědomí
Adresát
Zřizovatel
Školský úřad

Datum předání/
odeslání zprávy
13. 7. 1999
13. 7. 1999

Připomínky ředitele školy
Datum
Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
13. 7. 1999
bez připomínek
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Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
045 75/99-5001
045 76/99-5001

