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STANOVENÍ NABÍDKY PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY - školní rok 2020/2021 

 
Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

 

 
Na základě ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, který se týká určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní 
zkoušky ředitelkou školy, určuji pro školní rok 2020/2021 následující nabídku zkoušek profilové části 
maturitní zkoušky podle oborů vzdělání: 
 
 
Povinná zkouška z předmětu: Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 

před zkušební maturitní komisí 
 Cizí jazyk (AJ, RJ) - pokud si žák ve společné části maturitní 

zkoušky zvolil cizí jazyk, zkouška z tohoto cizího jazyka 
(písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Ekonomický blok – zahrnuje předměty Ekonomika, Účetnictví 
a Právní nauka (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 
Dopravně-logistický blok – zahrnuje předměty Doprava, 
přeprava, Silniční vozidla, Logistika a obslužné systémy (ústní 
zkouška před zkušební maturitní komisí) 

Povinná praktická zkouška:  Dopravní systémy a Účetnictví – zahrnuje předměty 
Doprava, přeprava, Silniční vozidla, Účetnictví 

Nepovinná zkouška z předmětu: Občanský základ (ústní zkouška před zkušební maturitní 
komisí) 
Informační a komunikační technologie (ústní zkouška 
před zkušební maturitní komisí) 

 
Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem dle SERRJ – nahrazující 
zkouška z cizího jazyka 
 
Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze 
nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti 
žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo 
vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Podrobně zde. 
 
 
Bohumín 2020-10-27 
 
 
 
 
Ing. Liběna Orságová  
ředitelka školy 
 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf
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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA  
A LITERATURY  

 
1. Písemná zkouška:  

a. Čas pro vypracování – 130 minut včetně času na volbu zadání  
b. Rozsah slov: minimálně 250 slov 
c. Výběr minimálně ze čtyř zadání (témat)  
d. Každý žák si volí jedno zadání 
e. Pomůcky – Pravidla českého pravopisu 
f. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 
  

2. Ústní zkouška:  
a. Čas na přípravu: 15 minut  
b. Ústní zkouška: nejdéle 15 minut   
d. Pomůcky na přípravu: nejsou povoleny 
e. Maturitní seznam doporučených knih obsahuje 76 literárních titulů 
f. Žákovský literární seznam musí obsahovat 20 literárních děl (níže jsou stanovena 
  kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem) 
g. Žák si losuje číslo pracovního listu s úryvkem literárního díla z jeho vlastního 
  seznamu literárních děl, součástí pracovního listu je i zadání ověřující jeho znalosti  

a dovednosti vztahující se k učivu o jazyce a slohu 
h. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 

 
 
Seznam knih k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 
 

Do konce 19. století   

    
1 Austenová, J. Pýcha a předsudek próza 

2 Balzac, H.  Otec Goriot próza 

3 Baudelaire, Ch. Květy zla poezie 

4 Boccacio, J. Dekameron  próza 

5 Borovský, K. H. Křest sv. Vladimíra poezie 

6 Borovský, K. H. Král Lávra poezie 

7 Bronteová, Ch. Jana Eyrová próza 

8 Dickens, Ch. Oliver Twist próza 

9 Dickens, Ch. Nadějné vyhlídky próza 

10 Dumas, A. Tři mušketýři próza 

11 Erben, K. J. Kytice poezie 

12 Goethe, J. W. Faust drama 

13 Gogol, N. V. Revizor drama 

14 Goldoni, C.  Sluha dvou pánů drama 

15 Jirásek, A. Staré pověsti české próza 

16 Mácha, K. H. Máj poezie 

17 Maupassant, G. De Kulička próza 
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18 Molière Lakomec drama 

19 Molière Zdravý nemocný drama 

20 Mrštíkové Maryša drama 

21 Němcová, B. Divá Bára próza 

22 Němcová, B. Babička próza 

23 Neruda, J. Povídky malostranské próza 

24 Poe, E. A. Černý kocour próza 

25 Preissová, G. Její pastorkyňa drama 

26 Shakespeare, W. Romeo a Julie drama 

27 Shakespeare, W. Hamlet drama 

28 Tolstoj, L. N. Anna Karenina próza 

29 Vrchlický, J. Noc na Karlštejně drama 

30 Wilde, O. Ideální manžel drama 

31 Wilde, O. Jak je důležité míti Filipa drama 

32 Wilde, O. Obraz Doriana Graye próza 

    
20. a 21. století - české 
literatura   

    
33. Bezruč, P. Slezské písně poezie 

34. Čapek, K. Bílá nemoc drama 

35. Čapek, K. Válka s mloky próza 

36. Čapek, K. Povídky z jedné kapsy  próza 

37. Drda, J. Vyšší princip próza 

38. Dyk, V. Krysař próza 

39. Fuks, L. Spalovač mrtvol próza 

40. Gellner, F. Po nás ať přijde potopa poezie 

41. Hašek, J. 
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 
(1. díl) próza 

42. Havel, V. Audience drama 

43. Hrabal, B. Slavnosti sněženek próza 

44. Hrabě, V. Blues pro bláznivou holku poezie 

45. Kafka, F. Proces próza 

46. Kafka, F.  Proměna próza 

47. Kainar, J.  Nové mýty poezie 

48. Kryl, K. Kníška  poezie 

49. Lustig, A. Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou próza 

50. Nezval, V. Edison poezie 

51. Pavel, O. Smrt krásných srnců próza 

52. Poláček, K. Bylo nás pět próza 

53. Seifert, J. Píseň o Viktorce poezie 

54. Seifert, J. Maminka poezie 

55. Smoljak – Svěrák Dobytí severního pólu drama 

56. Šabach, P. Hovno hoří próza 
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57. Škvorecký, J. Tankový prapor próza 

58. Viewegh, M. Účastníci zájezdu próza 

59. Wolker, J. Těžká hodina  poezie 

60. Lustig, A. Nemilovaná próza 

    
20. a 21. století - světová 
literatura   

    
61. Brown, D. Šifra mistra Leonarda próza 

62.  Doyle, A. C. Pes baskervillský próza 

63. Dürrenmatt, F. Návštěva staré dámy drama 

64. Eco, U. Jméno růže próza 

65. 
Felscherinow (Christiane 
F.) My děti ze stanice ZOO próza 

66. Hemingway, E. Vojákův návrat próza 

67. Hemingway, E. Stařec a moře próza 

68. Christie, A. Vražda v Orient expresu próza 

69. King, S. Carrie próza 

70. King, S. Zelená míle próza 

71. Nesbǿ, J. Lovci hlav próza 

72. Orwell, G. Farma zvířat próza 

73. Orwell, G. 1984 próza 

74. Remarque, E. M. Na západní frontě klid próza 

75. Styron, W. Sophiina volba próza 

76. Wells, H. G. Válka světů próza 
 
 
 
Kritéria výběru - žák vybírá 20 literárních děl 

 Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla 
 Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla 
 Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla 
 Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl 
 Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, 

drama. 
 Seznam žáka muže obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 
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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA   

 
2. Písemná zkouška:  

b. Čas pro vypracování – 90 minut včetně času na volbu zadání  
c. Rozsah slov: minimálně 200 slov 
g. Výběr ze tří zadání (témat)  
d. Pomůcky – překladový slovník  
e. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 
  

3. Ústní zkouška:  
b. Čas na přípravu: 20 minut  
c. Ústní zkouška: nejdéle 15 minut   
c. Povolené pomůcky na přípravu: překladový slovník, mapy, obrazový materiál 
          (obrázky měst, památek, atd..), které slouží jako motivující prvek 
i. Výběr z 25 zadání (témat) 
j. Žák si losuje 1 téma 
k. Součástí pracovního listu je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se  

k odbornému vzdělávání (20 %) 
l. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 

 
 

Témata ústní zkoušky: 
1. Rodinný život – naše rodina, charakteristika vybraného člena rodiny, rodinné oslavy, trávení 

volného času, příbuzní, domácí mazlíčci.  
2. Můj nejlepší přítel. Věk, dětství,  trávení volného času, aktivity, charakter, vizáž. 
3. Bydlení – kde lidé mohou bydlet, život ve městě a na vesnici, jejich výhody a nevýhody, náš 

dům/byt, bydlení mých snů.  
4. Denní režim, rozdíly mezí pracovními dny a víkendem, povinnosti, domácí práce.  
5. Zájmy, koníčky a volný čas, nejoblíbenější koníčky v ČR.  
6. Škola  - systém vzdělávání, naše škola.  
7. Nakupování – možnosti nakupování, jejich výhody a nevýhody, nákupy přes internet, 

suvenýry, vánoční nákupy. 
8. Sport – druhy sportu, významní sportovci, můj vztah ke sportu, význam sportu v životě 

člověka, Olympijské hry, hodina tělesné výchovy ve školách. 
9. Cestování a turistika – dopravní prostředky, ubytování, na nádraží a na letišti, důvody 

cestování, druhy dovolených, cizí jazyky. 
10. Zdraví a nemoci – lidské tělo, u lékaře, zdravý životní styl, lázně v ČR, prevence, různé druhy 

nemocí. 
11. Svátky a důležité dny, zvyky u nás a anglicky mluvících zemích. 
12. Jídlo a pití  - stravovací návyky, mé oblíbené jídlo, cizí kuchyně, restaurace, fast foodové 

restaurace, oblíbená jídla v anglicky mluvících zemích.   
13. Media a komunikace – denní tisk, časopisy, televize, rozhlas internet, sociální sítě. 
14. Povolání, druhy povolání, moje budoucí kariéra, získávání zaměstnání, životopis. 
15. Moje rodné město – poloha, počet obyvatel, pamětihodnosti, školství, zdravotnická zařízení, 

doprava, kulturní zařízení, podniky, služby  
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16. Náš kraj – poloha, počet obyvatel, pamětihodnosti, školství, zdravotnická zařízení, doprava, 
kulturní zařízení, důležitá města, podniky  

17. Česká republika – geografické údaje, pohoří, vodstvo, pamětihodnosti, školství, zdravotnická 
zařízení, doprava, kulturní zařízení, důležitá města, podniky  

18. Praha – význam hlavního města, poloha, počet obyvatel, pamětihodnosti, školství, 
zdravotnická zařízení, doprava, kulturní zařízení, podniky, služby  

19. The United Kingdom – města, důležitá místa, obyvatelstvo, klima a počasí, zeměpis, nad 
mapou.   

20. Londýn – známá místa a památky, zábava, nakupování, doprava, průmysl, parky, historie. 
21. USA – státy, historie, zeměpis, klimatické zóny, průmysl, zemědělství, lidé, města. 
22. New York – známá místa, části města, průmysl, doprava, nakupování, zajímavosti. 
23. Móda, oblečení, obchody, trendy. 
24. Počasí, roční období, aktivity, rozdíly v počasí v ČR a ostatních anglicky mluvících zemích. 
25. Svět kolem nás – kriminalita, životní prostředí, bezdomovci, přírodní katastrofy, migrace, 

války atd. 
 
 
 
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z RUSKÉHO JAZYKA   

 
3. Písemná zkouška:  

c. Čas pro vypracování – 90 minut včetně času na volbu zadání  
d. Rozsah slov: minimálně 200 slov 
h. Výběr ze tří zadání (témat)  
f. Pomůcky – překladový slovník  
g. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 

 
 

4. Ústní zkouška:  
c. Čas na přípravu: 20 minut  
d. Ústní zkouška: nejdéle 15 minut   
d. Povolené pomůcky na přípravu: - překladový slovník, mapy, obrazový materiál 
          (obrázky měst, památek, atd..), které slouží jako motivující prvek 
m. Výběr ze 20 zadání (témat) 
n. Žák si losuje 1 téma 
o. Součástí pracovního listu je zadání ověřující znalost terminologie vztahující se  

k odbornému vzdělávání (20 %) 
p. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu 

 
 

Témata ústní zkoušky: 
1. Rodinný život – naše rodina, charakteristika vybraného člena rodiny, rodinné oslavy 

2. Bydlení – kde lidé mohou bydlet, život ve městě a na vesnici, jejich výhody a nevýhody, náš 

dům/byt 

3. Denní režim 
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4. Zájmy, koníčky a volný čas 

5. Škola  - systém vzdělávání, naše škola 

6. Nakupování – možnosti nakupování, jejich výhody a nevýhody, nákupy přes internet, 

suvenýry 

7. Sport – druhy sportu, významní sportovci, můj vztah ke sportu, význam sportu v životě 

člověka 

8. Cestování a turistika – dopravní prostředky, ubytování, na nádraží a na letišti 

9. Zdraví a nemoci – lidské tělo, u lékaře, zdravý životní styl, lázně v ČR 

10. Svátky a zvyky u nás a mezinárodně 

11. Móda a oblečení 

12. Jídlo a pití  - co, kdy a kde můžeme jíst během dne, fast food – výhody a nevýhody, vliv 

mezinárodních kuchyní na národní kuchyně, česká a ruská kuchyně. 

13. Media – denní tisk, časopisy, televize, rozhlas internet, sociální sítě 

14. Povolání a plány do budoucna 

15. Moje rodné město – poloha, počet obyvatel, pamětihodnosti, školství, zdravotnická zařízení, 

doprava, kulturní zařízení, podniky, služby 

16. Náš kraj – poloha, počet obyvatel, pamětihodnosti, školství, zdravotnická zařízení, doprava, 

kulturní zařízení, důležitá města, podniky 

17. Česká republika – geografické údaje, pohoří, vodstvo, pamětihodnosti, školství, zdravotnická 

zařízení, doprava, kulturní zařízení, důležitá města, podniky 

18. Praha – význam hlavního města, poloha, počet obyvatel, pamětihodnosti, školství, 

zdravotnická zařízení, doprava, kulturní zařízení, podniky, služby 

19. Ruská federace - geografické údaje, pohoří, vodstvo, pamětihodnosti, školství, zdravotnická 

zařízení, doprava, kulturní zařízení, důležitá města, podniky 

20. Moskva a Petrohrad - význam hlavního města a Petrohradu, poloha, počet obyvatel, 

pamětihodnosti, školství, zdravotnická zařízení, doprava, kulturní zařízení, podniky, služby 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z EKONOMICKÉHO BLOKU   

 
Ústní zkouška:  
a. Čas na přípravu: 15 minut  
b. Ústní zkouška: nejdéle 15 minut   
c. Výběr z 25 témat 
d. Žák si losuje 1 téma 

 
 

Témata ústní zkoušky: 
1. Základní ekonomické pojmy  

2. Trh a tržní ekonomika  

3. Majetek podniku  

4. Inventarizace  
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5. Pracovníci podniku  

6. Pracovní poměr  

7. Stát a právo  

8. Živnostenské podnikání  

9. Účetní doklady  

10. Obchodní společnosti a družstvo  

11. Bankovní soustava  

12. Rodinné právo  

13. Daně a daňová soustava  

14. Účetní soustavy 

15. Management  

16. Makroekonomie – HDP, ND, obchodní bilance  

17. Občanské právo  

18. Daňová evidence  

19. Makroekonomie – nezaměstnanost a inflace  

20. Makroekonomie – hospodářský cyklus  

21. Zásoby  

22. Marketing a jeho prvky 

23. Pojišťovnictví  

24. Hospodářský výsledek, náklady, výnosy, zisk  

25. Trestní právo  

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z DOPRAVNĚ-
LOGISTICKÉHO BLOKU  

 
Ústní zkouška:  
e. Čas na přípravu: 15 minut  
f. Ústní zkouška: nejdéle 15 minut   
g. Výběr z 25 témat 
h. Žák si losuje 1 téma 

 
 

Témata ústní zkoušky: 
1. Čtyřdobý zážehový spalovací motor 

2. Čtyřdobý vznětový spalovací motor 

3. Podvozek – rámy, karosérie, pérování, tlumení, kola a pneumatiky 

4. Brzdy, systém ABS, ASR, ESP 

5. Pasivní a aktivní prvky bezpečnosti 

6. Provozní a pomocné látky v motorovém vozidle 

7. Systémy ochrany proti krádeži 

8. Vodní doprava 

9. Letecká doprava 

10. Železniční doprava 

11. Silniční doprava I. 
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12. Nekonvenční dopravní systémy 

13. Městská hromadná doprava 

14. Úvod do dopravy 

15. Potrubní doprava 

16. Silniční doprava II. 

17. Přepravně – manipulační jednotky – palety, roltejnery, velkoobjemové vaky 

18. Kontejnery I. 

19. Sklady 

20. Zásobovací logistika 

21. Distribuční logistika 

22. Obaly 

23. Vývoj logistiky, logistický řetězec, aktivní a pasivní logistické prvky 

24. Vývoj zbožíznalství, užitná hodnota zboží, jakost zboží 

25. Kontejnery II. 

 
 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – praktická zkouška   

 
a. Forma zkoušky: praktická zkouška 
b. Skladba praktické zkoušky: Dopravní systémy a účetnictví – zahrnuje odborné  
 předměty (Doprava, přeprava, Silniční vozidla a Účetnictví) 
c. Čas pro vypracování: 300 minut v jednom dni 
d. Losování jednoho zadání ze 2 variant  
e. Pomůcky – kalkulačka 

 
 
 


