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Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 
Školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku 2021 

 
Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 literární díla) 
Homér: Odyssea          
Sofokles: Král Oidipus         
Sofokles: Antigona  
Podkoní a žák 
William Shakespeare: Hamlet     
William Shakespeare: Romeo a Julie  
Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk? 
Moliere: Lakomec          
Moliere: Tartuffe          
Denis Diderot: Jeptiška         
Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera  
             
Světová a česká literatura 19. století (min. 3 literární díla) 
Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži  
Jane Austenová: Pýcha a předsudek 
Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin 
Karel Hynek Mácha: Máj          
Karel Jaromír Erben: Kytice  
Edgar Allan Poe: Havran 
Honoré de Balzac: Otec Goriot 
Honoré de Balzac: Evženie Grandetová   
Gustave Flaubert: Paní Bovaryová   
Charles Dickens: Oliver Twist 
Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor 
Henrik Ibsen: Nora 
Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie 
Božena Němcová: V zámku a podzámčí   
Božena Němcová: Babička 
Jan Neruda: Povídky malostranské   
Vítězslav Hálek: Muzikantská Liduška 
Jakub Arbes: Svatý Xaverius  
Svatopluk Čech: Jestřáb kontra Hrdlička 
Svatopluk Čech: Ve stínu lípy 
Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně 
Julius Zeyer: Radúz a Mahulena 
Alois Jirásek: Filosofská historie 
Karel Václav Rais: Výminkáři 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša   
Gabriela Preissová: Její pastorkyňa  
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti 
Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye  
 
Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 literárních děl) 
Viktor Dyk: Krysař   
Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků      



Fráňa Šrámek: Léto          
Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1. díl) 
Vítězslav Nezval: Edison        
Jiří Wolker: Těžká hodina        
Karel Čapek: Válka s mloky       
Karel Čapek: RUR 
Karel Čapek: Bílá nemoc 
Karel Čapek: Matka 
Vladislav Vančura: Markéta Lazarová  
Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník   
Franz Kafka: Proměna 
František Hrubín: Romance pro křídlovku     
Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou    
Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol  
Václav Havel: Zahradní slavnost  
Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce    
Smoljak, Svěrák: Dobytí severního pólu     
Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky       
Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále 
Ota Pavel: Smrt krásných srnců 
Vladimír Páral: Mladý muž a bílá velryba 
Milan Kundera: Žert  
Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí        
Josef Škvorecký: Zbabělci 
Josef Škvorecký: Legenda Emöke 
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa 
Tereza Boučková: Indiánský běh 
Květa Legátová: Jozova Hanule 
 
Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 literární díla) 
Ernest Hemingway: Stařec a moře      
John Steinbeck: O myších a lidech 
Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid  
Romain Rolland: Petr a Lucie 
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 
George Bernard Shaw: Pygmalion 
Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby 
William Styron: Sophiina volba       
Albert Camus: Cizinec        
Alberto Moravia: Horalka       
Samuel Beckett: Čekání na Godota     
Umberto Eco: Jméno růže  
Gabriel García Márquez: Kronika ohlášené smrti 
George Orwell: Farma zvířat 
George Orwell: 1984 
Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy 
Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha 
Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše  
Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče  
 
 
 



Specifikace vydání literárních děl ze světové literatury 
Austenová, J.: Pýcha a předsudek  
Přeložila: E. Kondrysová. 10. vyd. Praha: LEDA 2009. ISBN 978-80-7335-505-0 
Balzac, H.: Evženie Grandetová  
Přeložili:  J. Heyduk a B. Zimová. 4. vyd. Praha: Odeon 1986  
Balzac, H.: Otec Goriot 
Přeložila: B. Zimová. 2. vyd. Praha: Odeon, 1970 
Beckett, S.: Čekání na Godota  
Přeložil: P. Ouředník. 1. vyd. Praha: Odeon 1986. ISBN 01-068- 86 
Camus, A.: Cizinec  
Přeložil M. Žilina. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 1966 
Dickens, Ch.: Oliver Twist  
Přeložili Emanuela a Emanuel Tilschovi. 1. vyd. Praha: Odeon 1986, ISBN 01-008-66 
Diderot, D.: Jeptiška  
Přeložila: V. Smetanová. 1. vyd. Praha: Odeon 1977. ISBN 01- 085-77 
Dürrenmatt, F.: Návštěva staré dámy 
Přeložil: O. Fencl. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964 
Eco, U.: Jméno růže  
Přeložil: Z. Frýbort. 2. vyd. Praha: Odeon, 1988 
Fitzgerald, F. S.: Velký Gatsby 
Přeložil: M. Prokop. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 2012. ISBN 978-80-7459-095-5 
Flaubert, G.: Paní Bovaryová  
Přeložila E. Musilová. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1601-0 
Goethe, J. W.: Utrpení mladého Werthera  
Přeložil E. A. Saudek. 1. vyd. Praha: Levné Knihy, 2003. ISBN 80-7309-972-1  
Gogol, N. V.: Revizor  
Přeložil B. Mathesius. 1. vyd.  Praha: SPN 1959 
Hemingway, E.: Stařec a moře  
Přeložil: F. Vrba. 2. vyd. Praha: Odeon, 1985 
Homér: Odyssea  
Přeložil V. Šrámek. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub 1940 
Hugo, V.: Chrám Matky Boží v Paříži  
Vydáno pod názvem Zvoník u Matky boží. Přeložila: M. Tomášková. 1. vydání. Praha: Práce 1975. 
ISBN 24-089-75 
Ibsen, H.: Nora 
Vydáno pod názvem Domeček pro panenky. Přeložil F. Fröhlich. Praha: ARTHUR, 2013. ISBN 978-80-
7483-011-2  
Kafka, F.: Proměna  
Přeložil V. Kafka. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel 2009. ISBN 978-80-87391-08-2 
Márquez, G. G.: Kronika ohlášené smrti  
Přeložil E. Hodoušek. 1. vyd. Praha: Hynek, 1997. ISBN 80-85906-73-2  
Molière: Lakomec 
Přeložil Vl. Mikeš. 1. vyd. - Edice D. Praha: Artur, 2008. ISBN 978-80-87128-02-2 
Molière: Tartuffe  
Přeložil F. Vrba. 1. vyd. Praha: Mladá fronta 1985 
Moravia, A.: Horalka  
Přeložil J. Pokorný a A. Wildová. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1965. 
ISBN 01-15-65 
Orwell, G.: Farma zvířat  
Přeložil G. Gössel. 2. vyd. Praha: Práce 1991 
Orwell, G.: 1984 
Přeložila E. Šimečková. 1. vyd. Praha: Levné Knihy KMa 2000. ISBN 978-80-7309-002-9   



Poe. E. A.:  Havran / 16 českých překladů/  
Překlad: V. Nezval. 1.vyd. Praha: Odeon, 1985, ISBN  01-060-85 
Puškin, A. S.: Evžen Oněgin  
Přeložil: J. Hora. 15. vyd. Praha: Garamond 2017. ISBN 978-80-7407-355-7 
Remarque, . M.: Na západní frontě klid  
Přeložil F. Gel. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1988. 28-025-88  
Rolland, R.: Petr a Lucie  
Přeložil J. Zaorálek. 12. vyd. Praha: Melantrich 1984 
Saint-Exupéry, A.: Malý princ 
Přeložil R. Podaný. 14. vyd. Praha: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03424-9 
Shakespeare, W.: Hamlet  
Přeložil: E. A. Saudek.  1. vyd. Praha: Odeon 1983. ISBN 01-004-83 
Shakespeare, W.: Romeo a Julie  
Přeložil: M. Hilský. 2. vyd. Brno: Atlantis, 2006. ISBN 978-80-7108-278-1 
Shaw, G. B.: Pygmalion 
Přeložil: M. Lukeš. 2. vyd. Praha: Artur 2013. ISBN 978-80-7483-008-2 
Sofokles: Král Oidipus  
Přeložil: F. Stiebitz. Praha: Melantrich, 1942 
Sofokles: Antigona  
Přeložil: F. Stiebitz. Praha: Melantrich, 1942 
Solženicyn, A.: Jeden den Ivana Děnisoviče 
Přeložil S. Machonin. 2. vyd. Praha: LEDA, 2011. ISBN 978-80-7335-506-7 
Steinbeck, J.: O myších a lidech 
Přeložil: V. Vendyš. 3. vyd. Praha: Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0409-5 
Styron, W.: Sophiina volba 
Přeložil: R. Nenadál. 2. vyd. Praha: Knižní klub, 2009. ISBN 978-80-242-2473-2 
Wilde, O.: Obraz Doriana Graye 
Přeložil: J. Z. Novák. 2. vyd. Frýdek-Místek: Alpres, 2005. ISBN 80-7362-046-4 
Williams, T.: Tramvaj do stanice Touha.  
Přeložili: L. a R. Pellarovi. 1. vyd. Praha: Artur 2012. ISBN  978-80-87128-79-4 
Williams, T.: Kočka na rozpálené plechové střeše. 
Přeložili: L. a R. Pellarovi. 1. vyd. Praha: Artur 2012. ISBN 978-80-87128-68-8 
 
 
 
 
Žák vybírá 20 literárních děl. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena 
próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora 
 
      
Školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku ve školním roce 2020-2021 byl schválen 
ředitelkou školy dne 14. září 2020. 
                                                                                                                             

       Ing. Monika Dobešová 
                                                                                                                           ředitelka školy  
 
 
 
 
 
                      



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 
Kritéria hodnocení ústní profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury  

pro školní rok 2020/2021 
 
1. kritérium: analýza uměleckého textu (celkem 0-12 bodů) 
Ověřované znalosti:  
1. část (0-4 body) 
znalost literárního díla (zasazení výňatku do jeho kontextu);  
titul a jeho funkce;  
literární druhy a žánry; 
čas a prostor díla;  
téma, motivy;  
typy kompoziční výstavby;  
2. část (0-4 body) 
typ vypravěče/charakteristika lyrického subjektu;  
charakteristika postav;  
vyprávěcí postupy, monolog, vnitřní monolog a dialog, typy promluv;  
charakteristika verše – vázaný a volný, druhy rýmu;  
3. část (0-4 body) 
analýza jazykových prostředků, afektivní pojmenování, tropy a figury. 
 
2. kritérium: charakteristika literárněhistorického kontextu (0-4 body) 
Ověřované znalosti:  
zasazení díla do literárního a dobového kontextu;  
literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny a jejich představitelé;  
díla s podobnou tematikou;  
zasazení díla do kontextu autorovy tvorby. 
 
3. kritérium: analýza neuměleckého textu (celkem 0-8 bodů) 
Ověřované znalosti: 
1. část (0-4 body) 
hlavní myšlenky v textu; 
souvislost mezi dvěma texty; 
rozlišení podstatných a nepodstatných informací; domněnky a fakta; 
komunikační situace (autor, adresát, účel textu apod.); 
2. část (0-4 body) 
funkční styl, slohové útvary, slohové postupy; 
kompoziční výstavba, horizontální a vertikální členění textu; 
analýza jazykových prostředků, útvary národního jazyka, stylové rozvrstvení slovní zásoby. 
 
4. kritérium: jazykový projev - dodržení jazykových norem a zásad jazykové kultury (0-4 body)  
Ověřované dovednosti: 
dodržení jazykových norem a zásad jazykové kultury; 
plynulost a stukturovanost projevu; 
úroveň argumentace.  

 
14. září 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                

                                                                                                                                       ředitelka školy  



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 
Štefánikova 325, 530 02 Pardubice 

 
 

Témata ústní profilové maturitní zkoušky z  ekonomiky  
pro školní rok 2020/2021 

 
 

1. Trh a tržní mechanismus 
2. Řízení finančních zdrojů 
3. Přímé daně 
4. Nepřímé daně 
5. Obchod a odbyt v tuzemsku 
6. Mezinárodní obchod 
7. Soukromé podnikání fyzických osob 
8. Obchodní korporace 
9. Marketing 
10.  Zásobovací činnosti v podniku 
11.  Investiční činnosti v podniku 
12.  Management 
13.  Personální činnosti v podniku 
14.  Odměňování zaměstnanců 
15.  Hlavní činnosti podniku 
16.  Finanční řízení nákladů, výnosů a zisku 
17.  Cenné papíry peněžního trhu 
18.  Bankovní soustava a úvěrové služby 
19.  Komerční a nekomerční pojištění 
20.  Vkladové služby obchodních bank a platební styk 
21.  Cenné papíry kapitálového trhu 

 
 
 
 
Témata ústní profilové maturitní zkoušky z ekonomiky pro školní rok 2020/2021 byla 
schválena ředitelkou školy dne 14. září 2020. 
 
 
                                                                                                                  

                                                                                                                 Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                
                                                                                                                         ředitelka školy  
 
 
 
 
 
 
   



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 
Štefánikova 325, 530 02 Pardubice 

 
 

Témata ústní profilové maturitní zkoušky z  účetnictví  
pro školní rok 2020/2021 

 
 
1. Právní úprava účetnictví 
2. Inventarizace majetku a závazků 
3. Oceňování a pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
4. Odpisování a vyřazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
5. Evidence zásob 
6. Zvláštní případy účtování materiálových zásob 
7. Účetnictví obchodních podnikatelských subjektů 
8. Evidence peněžních prostředků 
9. Cenné papíry 
10. Pohledávky z obchodních vztahů 
11. Závazky z obchodních vztahů 
12. Pohledávky a závazky k zaměstnancům a společníkům 
13. Zúčtování daní a dotací 
14. DPH 
15. Náklady ve finančním účetnictví 
16. Výnosy ve finančním účetnictví 
17. Účetní uzávěrka a výsledek hospodaření 
18. Daňová evidence příjmů a výdajů  
19. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
20. Kapitálové společnosti 
21. Účetní závěrka a finanční analýza 
 
 
 
 
Témata ústní profilové maturitní zkoušky z účetnictví pro školní rok 2020/2021 byla 
schválena ředitelkou školy dne 14. září 2020. 
 
 
                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                    
Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                

                                                                                                                   ředitelka školy  
 
 

 
 



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 
Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 
 

Témata ústní profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 
pro školní rok 2020/2021 

  
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský 
 
1. Rodina a charakteristika člověka, rodinné svátky a oslavy, denní program  
2. Bydlení  
3. Vzdělávání, moje budoucnost  
4. Volný čas a zájmy, kulturní život, sport a hry  
5. Mezilidské vztahy a společnost, světové problémy, EU a mezinárodní organizace  
6. Věda a technika, média, komunikace   
7. Cestování a ubytování, doprava a dopravní prostředky  
8. Zdraví a nemoci  
9. Stravování, v restauraci 
10. Nakupování a služby 
11. Oblečení a móda 
12. Práce a povolání, práce v zahraničí, hledání zaměstnání, nezaměstnanost, výpověď, 

rekvalifikace, žádost o místo, životopis, představovací pohovor, prezentace osoby  
13. Příroda a roční období, počasí, životní prostředí  
14. Moje město a okolí, pokyny a nápisy určené veřejnosti  
15. Česká republika, Praha, svátky, tradice a zvyky  
16. Anglicky mluvící země (srovnání) – Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland 
16. Německy mluvící země (srovnání)  - SRN, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, 

Lucembursko 
16.  Francouzsky mluvící země (srovnání) – Francie, Švýcarsko, Kanada, … 
16.  Rusko, ruský jazyk  
17. Soukromá a obchodní korespondence, poptávka a nabídka, reklamace v obchodě,    
      reklamace-dopis, objednávka a potvrzení objednávky, jednoduché formuláře  
18. Firma, struktura podniku, prezentace, kancelář a práce asistenta/asistentky, služební    
      jednání, smlouva, pojištění 
19. Veletrhy a výstavy, prezentace výrobku a akce, reklama, obchod a trh 
20. Služby banky, platební a dodací podmínky, faktura 
 
 
 
Témata ústní profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka pro školní  
rok 2020/2021 byla schválena ředitelkou školy dne 14. září 2020. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                       
Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                

                                                                                                                   ředitelka školy                                                                                                                                                                                          



 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice,  

Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 

Požadavky pro maturitní zkoušku z cizích jazyků pro školní rok 2020/2021 
 
Tematické okruhy 
Tematické okruhy se týkají konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, vzdělávací a 
pracovní. Požadavky na maturitní zkoušku se vztahují k níže vymezeným tematickým okruhům. 
 
Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rodinné 
vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov, ubytování 
a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity (např. kulturní a 
sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. 
profesní, studijní, budoucí bydlení) apod. 
 
Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život 
(např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, 
vzhled) apod. 
 
Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, 
sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, 
společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice 
a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do zahraničí, 
turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk/cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události  
(např. sportovní a kulturní) apod. 
 
Témata 
Tematické okruhy lze dělit podle různých hledisek, výčet všeobecných témat pro jednotlivé tematické 
okruhy však nebude nikdy uzavřený. Mnohá témata se navíc mohou vztahovat 
k několika tematickým okruhům a vzájemně se mohou prolínat. 
 
Mezi všeobecná témata patří: 
 Osobní charakteristika 
 Rodina 
 Domov a bydlení 
 Každodenní život 
 Vzdělávání 
 Volnočasové aktivity a zábava 
 Mezilidské vztahy 
 Cestování a doprava 
 Zdraví a hygiena 
 Stravování 
 Nakupování 
 Práce a povolání 
 Služby 
 Společnost 
 Zeměpis a příroda 
 
V katalogu nejsou vymezena specifická a odborná témata. Mezi specifická a/nebo odborná témata 
patří témata, která zahrnují požadavky na znalost specifické/odborné slovní zásoby. 
Specifická a/nebo odborná témata mohou být svým obsahem a svými požadavky na žáka společná 
všem oborům vzdělávání (např. reálie České republiky), určitým oborům vzdělávání (např. 
strojírenství, telekomunikace, informační technologie, ekologie a ochrana životního prostředí; doprava 



a spoje) i jedinečná (např. specifika daného regionu nebo školy, výměnný studijní pobyt třídy v dané 
jazykové oblasti, školou organizovaná návštěva divadelního představení). 
 
Komunikační situace a oblasti užívání jazyka 
Komunikační situace procházejí napříč řečovými dovednostmi a tematickými okruhy uvedenými 
v katalogu požadavků.  
Požadavky na žáka jsou zasazeny do kontextu konkrétní situace v rámci následujících oblastí užívání 
jazyka: 
 
 Oblast osobní, v níž žák vstupuje do komunikačních situací jako soukromá osoba s vazbami zejména 
na přátele a rodinné prostředí. Komunikační situace se týkají vlastní osoby žáka (identita, koníčky, 
zájmy, názory a postoje k blízkému okolí apod.) a mohou se odehrávat v rovině osobní korespondence 
nebo interakce po telefonu, rozhovoru v rámci rodinné oslavy, přátelského rozhovoru s rodilým 
mluvčím apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. pobytu v hostitelské rodině, setkání s přáteli 
nebo osobami ze zahraničí, sportovní nebo kulturní události. 
 
 Oblast veřejná, v níž žák vystupuje jako součást širší veřejnosti a vstupuje do komunikačních situací 
jako účastník společenského/veřejného života. Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině 
formální korespondence, interakce po telefonu, společenské nebo administrativní interakce apod. 
Konkrétní situace se mohou týkat např. realizace ubytování nebo koupě bytu, jednání na úřadě, 
využívání zdravotních služeb, využívání veřejné dopravy. 
Tematicky do oblasti veřejné spadají např. příroda, životní prostředí, kultura a sport, sdělovací 
prostředky, věda a technika apod. 
 
 Oblast vzdělávací, v níž žák vystupuje jako součást organizovaného vzdělávacího procesu a vstupuje 
do komunikačních situací jako účastník tohoto procesu. Komunikační situace se mohou odehrávat v 
rovině formální korespondence nebo interakce s vyučujícím nebo zástupcem vzdělávací instituce, 
debaty nebo rozhovoru během vyučování, pohovoru s uchazečem o studium apod. Konkrétní situace 
se mohou týkat např. výuky v jazykovém kurzu nebo přestávky mezi výukou, prezentace ve třídě, akce 
pořádané školou. 
 
 Oblast pracovní, v níž žák vstupuje do komunikačních situací jako účastník pracovního procesu 
(např. žák je na praxi nebo na brigádě). Komunikační situace se mohou odehrávat v rovině formální 
korespondence nebo interakce po telefonu, interakce se stávajícím nebo budoucím zaměstnavatelem 
apod. Konkrétní situace se mohou týkat např. pohovoru uchazeče o zaměstnání, brigádu nebo sezónní 
práci. 
 
Žádnou z oblastí užívání jazyka nelze považovat za uzavřenou. Komunikační situace v rámci 
jednotlivých oblastí však zpravidla zahrnují následující složky: 
 

- prostředí, místo a čas (kde a kdy se komunikační situace odehrává); 
- osoby (kdo se komunikační situace účastní a v jaké společenské roli); 
- události/činnosti/úkony (co se během komunikační situace odehrává); 
- předmět komunikace (čeho/koho se komunikační situace týká). 

 
 
 
14. září 2020 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                

                                                                                                                   ředitelka školy  
 



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 
Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 
Témata nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

pro školní rok 2020/2021 
 
 
Jazyk: anglický, německý, francouzský, ruský 

 
1. Rodina, denní program; služby banky 
2. Nakupování, služby; firma – oddělení, zaměstnanci, funkce 
3. Stravování; soukromá a obchodní korespondence 
4. Volný čas, zájmy; obchod a trh 
5. Kulturní život; EU a další mezinárodní organizace 
6. Člověk a média; hledání zaměstnání 
7. Sporty a hry; smlouva, reklamace v obchodě 
8. Vzdělávání v ČR a daných jazykových oblastí; žádost o místo 
9. Moje budoucnost; prezentace zaměstnance 
10. Zdraví a nemoc; věda a technika 
11. Moje město a okolí; druhy zaměstnání, práce v zahraničí 
12. Česká republika, služební jednání 
13. Praha; pokyny a nápisy určené veřejnosti 
14. Oblečení a móda; reklama 
15. Cestování, hotely; objednávka, potvrzení objednávky 
16. Životní prostředí; platební a dodací podmínky, faktura 
17. Země dané jazykové oblasti; kontakt mezi dvěma firmami 
18. Doprava a dopravní prostředky; veletrhy a výstavy  
19. Bydlení; kancelář, práce sekretářky 
20. Počasí, roční období, prázdniny; nezaměstnanost, výpověď, rekvalifikace 
 
 
 
Témata nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka pro školní  
rok 2020/2021 byla schválena ředitelkou školy dne 14. září 2020. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                
                                                                                                                         ředitelka školy  
 

 
 
 
 
 

 



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 
Štefánikova 325, 530 02 Pardubice 

 
 

Témata nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky z matematiky 
pro školní rok 2020/2021 

 
 
1. Operace s množinami, intervaly 
2. Výrazy s mocninami a odmocninami 
3. Mnohočleny, lomené výrazy 
4. Rovnice s parametrem, soustavy lineárních rovnic a nerovnic 
5. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 
6. Lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou 
7. Lineární lomená funkce 
8. Kvadratická funkce 
9. Kvadratické rovnice a nerovnice, iracionální rovnice 
10. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice 
11. Logaritmická funkce, logaritmické rovnice 
12. Goniometrické funkce, vztahy mezi goniometrickými funkcemi 
13. Goniometrické rovnice 
14. Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníka 
15. Obvod a obsah rovinných útvarů (trojúhelník, mnohoúhelník, kružnice, kruh) 
16. Shodná a podobná zobrazení 
17. Povrch a objem těles 
18. Polohové a metrické vztahy ve stereometrii 
19. Posloupnosti, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost 
20. Kombinatorika 
21. Rovnice s kombinačními čísly 
22. Pravděpodobnost náhodného jevu 
23. Vektory a operace s nimi 
24. Rovnice přímky 
25. Vzájemná poloha dvou přímek, vzájemná poloha přímky a bodu 
 
 
Témata nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky z matematiky pro školní 
rok 2020/2021 byla schválena ředitelkou školy dne 14. září 2020. 
 
 
 

Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                
                                                                                                                   ředitelka školy  
 
 

 
 



Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 
Štefánikova 325, 530 02 Pardubice 

 
Seznam povolených pomůcek pro maturitní zkoušku 

ve školním roce 2020/2021 
 

 
Český jazyk a literatura 
 
● Didaktický test 
Dvě propisovací tužky modré nebo černé barvy. 
 
● Písemná práce  
Dvě propisovací tužky modré nebo černé barvy. 
Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu, škola zajistí 1 výtisk do každé 
učebny. 
 
● Ústní zkoušky 
Žádné pomůcky nejsou povoleny. 
 
 
Cizí jazyk 
 
● Didaktický test 
Dvě propisovací tužky modré nebo černé barvy. 
 
● Písemná práce 
Dvě propisovací tužky modré nebo černé barvy, 
žáci mohou používat vlastní slovník, který prohlédne pověřená osoba, a ta určí, zda vyhovuje 
a neobsahuje nadstandardní návody, které by písemnou práci usnadňovaly  
(např. ukázky obchodní korespondence). 
  
● Ústní zkoušky 
 
Anglický jazyk 
Anglicko-český, česko-anglický slovník  
Miroslav Řešetka 
Nakladatelství: FIN Publishing   
ISBN: 80-86002-79-9 
 
Rodinný atlas světa 
Nakladatelství: Kartografie Praha 
ISBN: 80-7011-574-2 
 
Praha – mapa 
Nakladatelství: ATP Jihlava  
ISBN: 80-86374-51-3   
 
 
 

http://www.arara.cz/t/list.php?brand_id=811�


Ruský jazyk 
Rusko-český, česko-ruský slovník  
PhDr. Miloslava Šroufková a kol. 
Nakladatelství: LEDA   
ISBN: 80-85927-41-1 
 
Šikovný slovník – rusko-český, česko-ruský 
Kolektiv autorů 
Nakladatelství: Lingea s.r.o. 
ISBN: 978-80-87819-69-2 
 
Mapy:  
Evropská unie  
Nakladatelství: Stiefel Eurocart 
 
Česká republika 
Nakladatelství: Stiefel Eurocart 
 
Rusko 
Školní atlas světa 
Nakladatelství: Kartografie Praha, a.s. 
ISBN: 80-7011-582-3 
 
Praha - panoramatická mapa středu města 
Nakladatelství: ATP Jihlava 
 
Na cestách po Evropě - mapa EU 
Evropská komise - Úřad pro publikace 
ISBN 978-92-79-33706-2 
 
Německý jazyk 
Německo - český slovník 
Miroslav Řešetka 
Nakladatelství: FIN Publishing 
ISBN: 80-86002-02-0 
 
Česko - německý slovník 
Miroslav Řešetka 
Nakladatelství: FIN Publishing 
ISBN: 80-86002-03-9 
 
Der neue Weltatlas 
Nakladatelství: W. Kunth GmbH 
ISBN: 3-8166-2248-8 
 
Mapy: Evropská unie, Česká republika, Německo, Rakousko, Švýcarsko 
Nakladatelství: Stiefel Eurocart 
 
Praha - panoramatická mapa středu města 
Nakladatelství: ATP Jihlava 

http://www.arara.cz/t/list.php?brand_id=811�


Matematika 
 
● Didaktický test 
Dvě propisovací tužky modré nebo černé barvy, 
rýsovací potřeby – tužka, pravítko, kružítko, 
kalkulačka bez grafického režimu, 
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 
 
 
Odborné předměty  
 
● Praktická zkouška 
Kalkulačka, psací potřeby, pravítko, školní účtový rozvrh a daňové zákony pro rok 2020 
s tím, že nelze použít daňové zákony s  výkladem v  Poradci podnikatele, Daňovém a účetním 
poradci podnikatele. 
 
● Ústní zkoušky 
Školní účtový rozvrh, daňové zákony pro rok 2020, ÚZ účetnictví podnikatelů, zákoník práce 
a zákon o obchodních korporacích. 
 
 
Pardubice  14. září 2020                                                                                                                   
 

Ing. Monika Dobešová                                                                                                                                
                                                                                                                   ředitelka školy  
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