Českoslovanská akademie obchodní
střední odborná škola
Praha 2, Resslova 5

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
profilové části maturitní zkoušky
pro školní rok 2017/2018
platná pro jarní i podzimní zkušební období
(dle § 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.)
Forma studia: denní
Studijní obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Povinné zkoušky
Název

Forma zkoušky

Termín

Ekonomika

ústní zkouška

21. – 25. 5. 2018

Praktická zkouška
z účetnictví a informatiky pro ekonomy

praktická zkouška

26. 4. 2018

Témata:
Ekonomika – 22 maturitních témat pro ústní zkoušku (viz příloha)
Praktická maturitní zkouška z účetnictví a informatiky pro ekonomy – 3 varianty
Dílčí části praktické maturitní zkoušky:
1. část – UCE
 písemné zpracování účetní agendy
 zpracování účetní agendy v účetním softwaru
2. část – IFE
 praktická zkouška na PC – MS Word, MS Excel, MS Access

Nepovinné zkoušky
Název

Forma zkoušky

Termín

Účetnictví

ústní zkouška

21. – 25. 5. 2018

Základy společenských věd

ústní zkouška

21. – 25. 5. 2018

Přehled maturitních témat je přiložen na následujících stránkách.
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Maturitní témata pro školní rok 2017/2018
EKONOMIKA
Denní studium – 63-41-M/02 Obchodní akademie
1.

Ekonomické systémy, základy tržní ekonomiky

2.

Makroekonomické veličiny

3.

Hospodářská politika státu

4.

Veřejné rozpočty, fiskální politika státu

5.

Bankovní soustava se zaměřením na komerční banky

6.

Finanční trh, organizovaný trh s cennými papíry

7.

Daňová soustava se zaměřením na daně přímé – důchodové

8.

Daně přímé - majetkové

9.

Daňová soustava se zaměřením na daně nepřímé

10.

Zákonné nekomerční pojištění

11.

Komerční pojištění

12.

Marketing

13.

Živnostenské podnikání (fyzické a právnické osoby)

14.

Mezinárodní obchod

15.

Mezinárodní ekonomická integrace – EU a ostatní mezinárodní ekonomické instituce

16.

Korporace a fundace

17.

Hospodaření s oběžným majetkem

18.

Hospodaření s dlouhodobým majetkem

19.

Financování podniku

20.

Hospodaření s lidskými zdroji v podniku

21.

Management

22.

ČNB a měnová politika státu
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Maturitní témata pro školní rok 2017/2018
ÚČETNICTVÍ – nepovinná ústní zkouška
Denní studium – 63-41-M/02 Obchodní akademie
1. Charakteristika účetnictví, základní právní předpisy upravující účetnictví, obecné účetní zásady
2. Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
3. Směrné účtové osnovy, teorie účtů, účtový rozvrh
4. Dlouhodobý majetek /pojem, druhy, evidence, oceňování, pořízení/
5. Odepisování dlouhodobého majetku a jeho vyřazení
6. Zásoby nakupované - materiál, zboží /pojem, evidence, oceňování, pořízení, prodej, zásoby na
konci účetního období, způsob účtování zásob A x B/
7. Zásoby vlastní výroby /druhy, evidence, oceňování, účtování změn stavu těchto zásob, prodej/
8. Peněžní prostředky, ceniny, bankovní úvěry
9. Cenné papíry
10. Inventarizace majetku a závazků
11. Pohledávky a závazky z obchodního styku /dodavatelsko-odběratelské vztahy/
12. Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi zdravotního a sociálního zabezpečení
13. Zúčtování daní a dotací
14. Zdroje účetní jednotky /vlastní i cizí/
15. Zvláštnosti účtování v akciové společnosti, s. r. o., družstvu
16. Náklady ve finančním účetnictví
17. Výnosy ve finančním účetnictví
18. Časové rozlišení nákladů a výnosů
19. Účetní uzávěrka
20. Výsledek hospodaření, jeho struktura a rozdělování
21. DPPO, DPFO a jejich účtování
22. Účetní závěrka
23. Vnitropodnikové účetnictví /kalkulace a rozpočty/
24. Fyzická osoba – individuální podnikatel
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Maturitní témata pro školní rok 2017/2018
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD – nepovinná ústní zkouška
Denní studium – 63-41-M/02 Obchodní akademie
1. Psychologie a sociologie jako vědy
- předmět a vymezení sociologie a psychologie, psychologické disciplíny, metody, vývoj sociologie,
psychologické směry a jejich představitelé
2. Socializace a struktura společnosti
- proces socializace, sociální role, rituály, sociální stratifikace, mobilita, společenské nerovnosti
3. Sociální skupiny
- základní vymezení a znaky skupiny, třídění skupin, struktura skupiny, socializace, speciální skupiny
a jejich charakteristika /rodina/
4. Základní problémy života společnosti
- sociální problémy, intolerance, rasy, etnika, národy, majorita, minorita, multikulturní soužití,
migrace, sociální deviace
5. Kultura a společnost
- kultura v nejširším slova smyslu, člověk jako kulturní bytost, hmotná a duchovní kultura
6. Kultura a náboženství
- funkce víry a náboženství, náboženství a církev, přehled hlavních světových náboženství
7. Komunikace
- typy komunikace, empatie, asertivita, argumentace, masová komunikace a masmédia
8. Člověk ve společnosti, integrace, globalizace
- vztah společnosti a přírody, vztahy mezi společnostmi navzájem, nadnárodní ekonomická
a politická společenství a globální problémy světa
9. Psychologie osobnosti
10. Vývojová psychologie
- jednotlivá stadia vývoje a důležité vývojové mezníky
11. Obecná psychologie
- třídění psychických jevů, psychické procesy, stavy
12. Problematika státu a práva
- podstata a vznik státu, dělení států – formy a typy, státní symboly
13. Lidská práva
- historie a vývoj lidských práv, dokumenty – mezinárodní i v ČR, organizace zabývající se lidskými
právy, problémy v oblasti lidských práv
14. Demokratická forma vlády, volby, volební systémy
- principy demokracie, typy voleb, druhy volebních systémů, volby v ČR
15. Politický systém
- subjekty politického systému, politické strany, občanská sdružení, organizace, občanská
participace
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16. Politický systém v ČR
- stručná historie české státnosti, právní základy českého státu, dělba politické moci, státní organy
ČR, státní správa a samospráva
17. Politika a ideologie
- typy a funkce ideologií, indoktrinace, propaganda, masmédia
18. Ústavní pořádek v ČR
- Ústava ČR, zákonodárná, výkonná, soudní moc
19. Antická filozofie
- vznik filozofie, sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles
20. Etika
- helénistická filozofie a etika, základní etické pojmy a významné osobnosti etiky
21. Středověká filozofie
- patricistika, scholastika
22. Renesanční filozofie
23. Filozofie 17. a 18. století
- kontinentální racionalismus, britský empirismus, francouzské osvícenství a materialismus
24. Filozofie 18. a 19. století
- německá klasická a poklasická filozofie, marxistická filozofie, filozofie racionalismu a voluntarismu
25. Filozofie 20. století

