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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Témata profilové části maturitní zkoušky 

 

Obor vzdělání: 64-41-L/01 Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání) 

 

Povinné zkoušky: 

Ekonomika podniku – ústní zkouška před zkušební komisí 

Účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí 

Odborné předměty ekonomické – praktická zkouška 

 

Nabídka nepovinných zkoušek: 

Písemná a elektronická komunikace – praktická zkouška 

Matematika – ústní zkouška před zkušební komisí 

 

 

Ekonomika podniku 

Podstata fungování tržní ekonomiky 

Tržní hospodářství 

Hlavní činnosti podniku 

Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem 

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji 

Hospodaření podniku 

Mzdy, zdravotní a sociální pojištění 

Národní hospodářství 

Trh práce 

Hospodářská politika 

Mezinárodní obchod. EU 

Finanční trh 

Daňová soustava 

 

 

Účetnictví 

Účetnictví – právní úprava, účetní doklady 

Daňová evidence 

Majetek podniku a zdroje financování majetku 

Základy účetnictví – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, účet 

Účetní technika 

Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých úvěrech na syntetických účtech 

Účtování o zásobách na syntetických účtech 

Účtování o dlouhodobém majetku na syntetických účtech 

Účtování o zúčtovacích vztazích na syntetických účtech 

Účtování o nákladech a výnosech na syntetických účtech 

Přechodné účty aktiv a pasiv 

Účtování na kapitálových účtech 

 



Účetní uzávěrka a závěrka 

 

Odborné předměty ekonomické 

Ekonomické výpočty a účtování 

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

Přiznání k dani z přidané hodnoty 

Daňová evidence 

Písemná a elektronická komunikace – vypracování písemností 

 

 

Marketing a management 

Učivo marketingu a managementu je zkoušeno u MZ v rámci předmětu Ekonomika podniku 

Marketing – podstata, vývoj, principy 

Marketingové prostředí 

Marketingový informační systém 

Trh a cílený marketing 

Marketingový mix 

Marketing služeb 

Management – podstata, vývoj 

Rozhodování 

Plánování 

Organizování 

Vedení a koučování 

Motivace 

Komunikace 

Řízení lidských zdrojů 

Kontrola 

Podniková kultura 

Podnikatelská etika 

 

 

Písemná a elektronická komunikace 

Obchodní korespondence 

Písemnosti při organizaci a řízení podniku 

Personální písemnosti 

Osobní dopisy 

Písemnosti ve styku s peněžními ústavy, poštou 
 

 

Matematika 

Vektor, velikost vektoru, operace s vektory, skalární součin, odchylka vektorů; Soustavy 

lineárních rovnic a nerovnic 

Aritmetická posloupnost; Hranoly 

Kolmost a rovnoběžnost přímek; Faktoriály, kombinační čísla 

Variace a permutace bez opakování; Koule a její části 

Obecná rovnice přímky; Euklidovy věty 

Vzájemná poloha přímek, průsečík, odchylka; Mnohočleny a operace s nimi 

Kosinova věta; Řešení lineárních rovnic a nerovnic s jednou neznámou 

Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku; Mocniny a odmocniny 



Kombinace bez opakování; Lomené výrazy a jejich úpravy 

Intervaly a číselné množiny, početní operace s nimi; Pravděpodobnost náhodného jevu 

Variace s opakováním; Logaritmická rovnice 

Parametrické rovnice přímky; Absolutní hodnota reálného čísla 

Lineární funkce; Úprava mnohočlenů na součin, druhá mocnina dvojčlenu 

Exponenciální rovnice; Aritmetický průměr, medián a modus, absolutní a relativní četnost 

Geometrická posloupnost, finanční matematika; Válec 

Kvadratická rovnice a nerovnice; Kruh, kružnice a jejich části 

Sinova věta; Posloupnosti 

Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf funkce; Trojúhelník 

Kvadratická funkce; Jehlan a kužel, komolý jehlan a kužel 

Nerovnice v součinovém a podílové tvaru; Souřadnice bodů, velikost úsečky, střed úsečky 

 


