
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, 

Žatec, příspěvková organizace 

 

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Obor 41 – 41 – M / 01 Agropodnikání 

 

V souladu s § 79 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání / školský zákon / ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 

2022/2023 / pro jarní i podzimní zkušební období / pro obor 41 – 41 – M / 01 Agropodnikání 

následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 

 

Ve školním  roce 2022/2023 budou na základě rozhodnutí ředitele školy v profilové  

(školní) části maturitní zkoušky konat zkoušky takto: 

 

      -     český jazyk a literatura / písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní       

             komisí 

      -     cizí jazyk / pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky nezvolil matematiku/ 

             / písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí / 

- 2 povinné ústní zkoušky z odborných předmětů 

- 1 povinná praktická zkouška z odborných předmětů 

- žák může dále vykonat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

 

 

 

Obor vzdělání: AGROPODNIKÁNÍ  41-41-M/01 

 

POVINNÉ ZKOUŠKY 

 

Předmět Zkouška zahrnuje 

předměty: 

Forma zkoušky: 

Agropodnikání 

 

Chov zvířat, Pěstování 

rostlin, Chmelařství, Chov 

koní, Agroturistika, 

Zoohygiena a prevence, 

Sadovnictví, Dendrologie 

 

- ústní zkouška konaná před 

zkušební maturitní komisí (15 

minut příprava + 15 minut 

zkouška) 

Ekonomika a 

podnikání 

Ekonomika a podnikání, 

Účetnictví 

- ústní zkouška konaná před 

zkušební maturitní komisí (15 

minut příprava + 15 minut 

zkouška) 

Praxe  kombinovaná zkouška 

- vypracování maturitní práce a její 

obhajoba před zkušební maturitní 

komisí (obhajoba: 15 minut 

příprava + 15 minut zkouška) 

- praktická zkouška – určení 

předložených vzorků hnojiv, 

rostlin a osiv  

-  provedení praktického úkolu (20 

minut příprava + 20 minut 



zkouška) 

 

NABÍDKA NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK 

 

 

 

Předmět Forma zkoušky: 

Biologie 

 

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut 

příprava + 15 minut zkouška) 

Chemie - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut 

příprava + 15 minut zkouška) 

  

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI 
  

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

Písemná práce:  vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 250 

slov 

Ústní zkouška: zadání zkoušky vychází z vlastního seznamu dvaceti literárních děl žáka, 

připraveného na základě školního seznamu literárních děl 

 

 

CIZÍ JAZYK 

 

Písemná práce: vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 

slov 

Ústní zkouška: pro ústní zkoušku jsou stanovena následující témata: 

 

Anglický jazyk 

 

1. My Future career / Applying for a job, CV / 

2. Global Problems 

3. Žatec – the Town of my Studies 

4. The Czech Republic 

5. Cities 

6. English Speaking Countries 

7. Animal Rights, My Pet 

8. Environment, Farming 

9. Education 

10. Relationships 

11. Cultural Life 

12. Housing 
13. Health 

14. Sports 

15. Shopping and Complaints 

16. Customs and traditoins 

17. Hobbies 

18. Travelling and Transport 

19. Food and Meals 



20. Mass Media 

 

 

 

TÉMATA PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z PRAXE 

 1.   Chov dojnic, kontrola užitkovosti 

 2.   pro chlapce - Orba neseným pluhem 

 2.   pro dívky - Posouzení porostu pšenice, odběr půdního vzorku 

 3.   Připojení, seřízení rozmetadla průmyslových hnojiv 

 4.   Pěstování brambor 

 5.   Ošetřování telat, vážení, trias 

 6.   Příprava a seřízení secího stroje 

 7.   Dojící zařízení 

 8.   Česací linka LČCH-2 

 9.   Konstrukce chmelnice, posouzení porostu ve chmelnici 

 10. Reprodukce skotu 

 11. Žací mlátička New Holland 

 12. Odchov dojnic 

 13. Posouzení porostu jarního ječmene 

 14. Připojení sběracího návěsu, posouzení porostu vojtěška 

 15. Výkrm brojlerů 

 16. Posouzení porostu cukrovky 

 17. Sušárna chmele 

 18. Připojení a seřízení rozmetadla statkových hnojiv 

 Zaměření: Agroturistika a chov koní 

 19. Čištění koně 

 20. Postrojování koní - příprava sedlového koně 

 21. Ošetřování koní 

 22. Ustájení a krmení koní 

 23. Manipulace s koněm 

 24. Lonžování 

 25. Zdravotní stav koní 

 Zaměření: Tvorba a údržba zahrad 

 19. Výsadba ovocného stromku 

 20. Vegetativní množení ovocných a okrasných rostlin bylinnými řízky 

 21. Návrh sadovnického projektu - soukromá zahrada u rodinného domu 

 22. Zhotovení aranže k určité příležitosti 

 23. Osázení truhlíku, květináče 

 24. Estetické stavby 

 25. Založení trávníku na vytyčené ploše 

 

TÉMATA PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z AGROPODNIKÁNÍ 

 1.   Chov dojnic 

 2.   Produkce mléka 

 3.   Reprodukce skotu 

 4.   Produkce hovězího masa 

 5.   Odchov selat 

 6.   Plemena prasat 

 7.   Výkrm prasat 

 8.   Výkrm brojlerů 



 9.   Chov ovcí 

 10. Chov králíků 

 Pěstování rostlin 

 11. Pšenice ozimá 

 12. Sladovnický ječmen 

 13. Kukuřice na siláž a na zrno 

 14. Kukuřice 

 15. Ozimá řepka 

 16. Kladné a záporné vlastnosti luskovin 

 17. Bob a jeho využití 

 18. Pěstování brambor 

 19. Pěstování olejnin 

 20. Užitkové směry pěstování brambor 

 Chmelařství 

 21. Mechanické obdělávání půdy ve chmelnicích v jarním a letním období 

 22. Peronospora chmelová 

 Zaměření: Agroturistika - chov koní 

 Chov koní 

 23. Vlastnosti koní 

 24. Organizace chovu koní 

 25. Reprodukce koní 

 26. Hippoterapie 

 27. Nejčastější nemoci koní 

 Agroturistika 

 28. Cestovní ruch 

 29. Venkovská turistika a agroturistika 

 Zoohygiena a prevence 

 30. Poruchy látkové přeměny 

 Zaměření: Tvorba a údržba zahrad 

 Dendrologie a květinářství 

 23. Pěstování květin 

 24. Hrnkové květiny a mobilní rostliny 

 25. Stavby a údržba zahrad 

 Aranžování a vazba 

 26. Aranžování 

 Sadovnictví 

 27. Pěstování ovoce v České republice, význam ovocnářství, zdravotní význam ovoce 

 28. Morfologická a anatomická charakteristika ovocných dřevin 

 29. Zakládání sadovnických úprav 

 30. Sadovnické úpravy soukromého prostoru 

 

TÉMATA PROFILOVÉ ZKOUŠKY Z EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ 

 1.   Základní ekonomické pojmy 

 2.   Hospodářský proces a jeho fáze 

 3.   Trh a jeho zákonitosti 

 4.   Podnikání  fyzických osob 

 5.   Podnikání právnických osob 

 6.   Dlouhodobý majetek podniku 

 7.   Zásoby a zásobování 

 8.   Management – plánování, rozhodování a kontrola 



 9.   Management – motivování, a komunikace, organizování 

 10. Odměňování zaměstnanců 

 11. Personální činnost podniku 

 12. Finanční řízení podniku 

 13. Marketing – produkce a propagace 

 14. Marketing – cena a distribuce 

 15. Mezinárodní obchodní vztahy 

 16. Finanční trh a investování 

 17. Peníze a cenné papíry 

 18. Pojišťovnictví 

 19. Bankovnictví 

 20. Národní hospodářství 

 21. Podnikové náklady a výnosy 

 22. Přímé daně 

 23. Nepřímé daně 

 24. Veřejné finance a státní rozpočet 

 25. Rodinné finance a rozpočet 

 

 

 

 

 

 

V Žatci  1.9.2022                                                                           

                                                                                                 Mgr. Jiří Karas 

                                                                                                 ředitel školy 

 


