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MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021 
Obor Podnikání –  64-41-L/51 

 

 

Nabídka povinných a nepovinných profilových zkoušek  

 
Podle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v platném znění, určuji pro MZ 2021 tyto předměty profilové zkoušky pro obor 64-41-L/51 – Podnikání: 

 

Povinné: 

 

1) Ekonomika – forma: ústní zkouška (13 témat z předmětu Ekonomika a 12 témat z předmětu Marketing a 

management – viz příloha č. 1) 

2) Právní nauka – forma: ústní zkouška (25 témat – viz příloha č. 2) 

3) Účetnictví a daně – forma: praktická zkouška 

4) Český jazyk a literatura – formy: písemná práce, ústní zkouška (maturitní seznam literárních děl a kritéria 

pro sestavení žákovského seznamu literárních děl – viz příloha č. 3) 

Pokud si žák ve společné části MZ zvolí anglický jazyk, pak: 

5) Anglický jazyk – formy: písemná práce, ústní zkouška 

 

 

Profilová praktická zkouška z  předmětu  účetnictví a daně  

 
Podle § 18 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou v platném znění, stanovuji pro MZ 2021 pro obor nástavbového studia 64-41-L/51 – Podnikání: 

 

 

Zadání praktické zkoušky: jednotné – zpracování účetnictví fiktivní obchodní společnosti. 

Forma zkoušky: praktická zkouška 

Délka konání: 1 den, nejdéle 420 minut 

Způsob konání: zkouška bude konaná individuálně. 

 

 

Profilová zkouška  z českého jazyka a literatury  
 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Bude stanoveno 5 různorodých zadání tak, 

aby byly zastoupeny různorodé útvary uměleckého a administrativního stylu. 

Součástí zadání mohou být výchozí texty různého charakteru (např. písmenný text, graf, tabulka, mapa, obrázek, schéma). 

Žák si z nabídky vybírá jedno zadání. 

Žák prokáže osvojení následujících dovedností: 

 vytvoří text podle zadaných kritérií 

 dovede v písemném projevu funkčně použít jazykové prostředky 

 uplatňuje zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu 

 

Písemná zkouška je hodnocena podle předem dané školní metodiky. 

Rozsah písemné práce: minimálně 250 slov. 

Časová dotace: 150 minut (včetně výběru tématu, plánování a přepsání práce) 

Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 
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ÚSTNÍ ZKOUŠKA  

 

Ústní zkouška (příprava na zkoušku 20 minut, zkoušení 15 min.) 

 

Předmětem ústní zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého textu. 

Žák prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností (bližší specifikace v dokumentu Struktura ústní zkoušky): 

 analyzuje umělecký text 

 charakterizuje literárněhistorický kontext literárního díla + kontext díla v autorově tvorbě 

 formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 

Žák odevzdává řediteli školy seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních zadání 

nejpozději 30. března 2021. Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání, resp. seznamem pracovních 

listů, z nichž si žák před zkouškou losuje jeden. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná 

s pracovním listem. 

V průběhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma pracovního listu a psacích potřeb. Ústní 

zkouška je hodnocena podle předem dané metodiky (viz bodové hodnocení v dokumentu Struktura ústní zkoušky). 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce 

Žák vybírá 20 

literárních děl 

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 díla 

Světová a česká literatura 19. století min. 2 díla 

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 díla 

Česká literatura 20. a 21. století min. 5 děl 

 

Dále platí pravidlo, že minimálně 2 díly musí být zastoupena poezie, próza a drama. Seznam může obsahovat maximálně 

2 díla jednoho autora. 

Seznam literárních děl sestavuje škola. Minimální počet nabízených děl je 60. Za literární dílo je považováno komplexní 

dílo, nikoli jeho část. U literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání. 

Pracovní list obsahuje: 

 výňatek z uměleckého textu 

 strukturu ústní zkoušky 

 

Struktura ústní zkoušky je tvořena dvěma částmi: 

 analýza uměleckého textu 

 literárněhistorický kontext literárního díla + dílo v kontextu autorovy tvorby 

 

Profilová zkouška z  anglického jazyka  
 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

Písemná práce: časován dotace – 70 min. 

Zadání je jednotné pro všechny studenty a skládá se ze dvou částí. 

1.část (130-150 slov) 

 popis osoby 

2.část (70-80 slov) 

 neformální e-mail 
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ÚSTNÍ ZKOUŠKA  

 

Ústní zkouška (příprava na zkoušku 20 minut, zkoušení 15 min.) 

Témata: 

1. Family and friends 

2. Housing and living 

3. Food and cooking 

4. Customs and traditions 

5. Travelling 

6. Sports and games 

7. Mass media  

8. Shopping and services 

9. Free time and entertainment 

10. Clothes and fashion 

11. Cultural life in the Czech Republic 

12. Weather and seasons 

13. Jobs and career 

14. Health and illnesses 

15. My town - Opava  

16. The Czech Republic 

17. Prague 

18. The United Kingdom 

19. London 

20. The USA 

Součástí pracovního listu je část ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělání. 

 

 

 

Schválily: 

 

 

Ing. Lenka Knorová 

vedoucí předmětové komise odborných ekonomických předmětů oboru Podnikání 

 

 

Mgr. Dagmar Šimíková 

vedoucí předmětové komise českého jazyka a literatury 

 

 

Mgr. Eva Zapletalová 

vedoucí předmětové komise cizích jazyků 

 

 

 

 

 

 

22. 9. 2020 Mgr. Martin Ruský, v.r. 

          ředitel školy 
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