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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: kombinované
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání

Povinné zkoušky
Název

Forma zkoušky

Termín

Ekonomicko-účetní blok

ústní zkouška

21. – 25. 5. 2018

Praktická maturitní zkouška
z odborných předmětů

praktická zkouška

26. 4. 2018

Témata:
Ekonomicko-účetní blok – 20 maturitních témat pro ústní zkoušku (viz příloha)
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů – UCD, EPR, PEK a PIF
Dílčí části praktické maturitní zkoušky:
I.

II.

část – UCD + EPR
UCD – souvislý účetní případ dle témat pro ústní MZ
EPR – propočty dle témat pro ústní MZ
část – PIF + PEK
PEK – obchodní korespondence – dopis, formátování tabulky
PIF – praktická zkouška na PC – MS Word, MS Excel

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
Název

Forma zkoušky

Termín

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
EKONOMICKO-ÚČETNÍ BLOK
Kombinované studium – 64-41-L/51 Podnikání
1.

Základy tržní ekonomiky, účetní doklady

2.

Makroekonomické veličiny, účetní uzávěrka a závěrka

3.

Národní hospodářství, státní rozpočet, účtování zdrojů financování

4.

Cenné papíry a obchodování s nimi, účtování pokladny

5.

Bankovní soustava, účtování krátkodobého finančního majetku

6.

Daňová soustava se zaměřením na daně přímé, účtování DPPO a DPFO

7.

Daňová soustava se zaměřením na daně nepřímé, účtování DPH

8.

Daňová evidence

9.

Živnostenské podnikání, účtování u fyzické osoby

10.

Podnikatelské subjekty – právnické osoby, účtování v akciové společnosti

11.

Management, právní úprava účetnictví

12.

Marketing, účtování prodeje

13.

Oběžný majetek, účtování zásob

14.

Logistika zásobování, vedení skladních karet, inventarizace zásob

15.

Dlouhodobý majetek, účtování dlouhodobého majetku

16.

Opotřebení dlouhodobého majetku, odpisy a jejich účtování

17.

Hospodaření s lidskými zdroji v podniku, účtování mezd

18.

Pojištění (zákonné i komerční), účtování zákonného pojištění

19.

Náklady a výnosy, jejich účtování

20.

Výsledek hospodaření a jeho účtování
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Maturitní témata pro školní rok 2017/2018
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD – nepovinná ústní zkouška
Kombinované studium – 64-41-L/51 Podnikání
1.

Socializace a struktura společnosti
- proces socializace, sociální role, rituály, sociální stratifikace, mobilita, společenské nerovnosti

2.

Sociální skupiny
- základní vymezení a znaky skupiny, třídění skupin, struktura skupiny, socializace, speciální
skupiny a jejich charakteristika /rodina/

3.

Základní problémy života společnosti
- sociální problémy, intolerance, rasy, etnika, národy, majorita, minorita, multikulturní soužití,
migrace, sociální deviace

4.

Kultura a společnost
- kultura v nejširším slova smyslu, člověk jako kulturní bytost, hmotná a duchovní kultura

5.

Kultura a náboženství
- funkce víry a náboženství, náboženství a církev, přehled hlavních světových náboženství

6.

Komunikace
- typy komunikace, empatie, asertivita, argumentace, masová komunikace a masmédia

7.

Člověk ve společnosti, integrace, globalizace
- vztah společnosti a přírody, vztahy mezi společnostmi navzájem, nadnárodní ekonomická
a politická společenství a globální problémy světa

8.

Psychologie osobnosti

9.

Vývojová psychologie
- jednotlivá stadia vývoje a důležité vývojové mezníky

10.

Problematika státu a práva
- podstata a vznik státu, dělení států – formy a typy, státní symboly

11.

Lidská práva
- historie a vývoj lidských práv, dokumenty – mezinárodní i v ČR, organizace zabývající se
lidskými právy, problémy v oblasti lidských práv

12.

Demokratická forma vlády, volby, volební systémy
- principy demokracie, typy voleb, druhy volebních systémů, volby v ČR

13.

Politický systém
- subjekty politického systému, politické strany, občanská sdružení, organizace, občanská
participace

14.

Politický systém v ČR
- stručná historie české státnosti, právní základy českého státu, dělba politické moci, státní
organy ČR, státní správa a samospráva
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15.

Politika a ideologie
- typy a funkce ideologií, indoktrinace, propaganda, masmédia

16.

Ústavní pořádek v ČR
- Ústava ČR, zákonodárná, výkonná, soudní moc

17.

Filosofie a filosofické disciplíny
- Ontologie, gnoseologie, filosofická antropologie, dějiny filosofie

18.

Etika
- Základní etické pojmy, význam filosofie a etiky v životě člověka, smysl filosofie a etiky pro
řešení životních situací

19.

Svět, československá a česká společnost ve 20. století
- 1. a 2. světová válka, studená válka, vývoj československé demokracie, třetí svět ve 20. století

20.

Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
- velmoci a vyspělé země, bezpečnost, napětí a konflikty současného světa, obyvatelstvo České
republiky – současný stav

