
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary 
Profilová část maturitní zkoušky v roce 2023 – témata nepovinných zkoušek 

 

Dle § 79 odst.(3) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)  u r č u j i  témata nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro 

jarní a podzimní zkušební období 2023 – obor 65-41-L/01 Gastronomie 

 
 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

název zkoušky: Občanský a společenskovědní základ 

Občanská výchova, Dějepis, Základy práva 

 

 

1. Společnost, společnost v minulosti a dnes, současná česká společnost a její rozvrstvení, sociální 

nerovnost v naší společnosti, instituce řešící sociální problémy 

2. Hospodaření jedince a rodiny, krizové finanční situace a jejich řešení, finanční gramotnost 

3. Společnost, komunita, dav, veřejnost, národnost, rasa, etnikum, migrace, emigrace v současnosti, 

genderové problémy 

4. Náboženství, náboženství a ateismus, hlavní světová náboženství a církve, náboženská hnutí a sekty, 

náboženský fundamentalismus,  

5. Právo, právo a spravedlnost, právní stát, právní vztahy, právní ochrana 

6. Ústava a politický systém ČR    

7. Soudy v ČR a jejich soustava, obsazenost soudů   

8. Stát, občan, občanství, národ, národnost, vznik a podstata státu, funkce státu 

9. Struktura státní správy, samospráva 

10. Lidská práva, práva dětí 

11. Politika, ideologie, politické strany 

12. Demokracie, občanská společnost, občanská participace 

13. Multikulturní soužití 

14. Extrémistická hnutí, česká extremistická scéna 

15. Český stát, symboly, tradice, státní svátky, významné dny 

16. Vývoj české státnosti do roku 1945 

17. Vývoj české státnosti od roku 1945 do současnosti 

18. Současný svět, problémy, globalizace, vyspělé země, země třetího světa, ohniska konfliktů 

19. Mezinárodní organizace, evropský integrační systém, členství ČR v mezinárodních organizacích 

20. OSN, EU,NATO a další významné mezinárodní organizace 

21. Filozofie – fil.disciplíny, základní filozofické problémy, základní filozofické pojmy 

22. Antická filozofie, středověká filozofie 

23. Novověká filozofie, současná filozofie 

24. Etika – předmět etiky, dějiny etiky, základní pojmy etiky, profesní etika 

25. Morálka – mravní hodnoty, mravní normy, mravní rozhodování a odpovědnost, životní postoje a 

hodnotová orientace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary 
Profilová část maturitní zkoušky v roce 2023 – témata nepovinných zkoušek 

 

 

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

název zkoušky: Informační technologie 

Informační a komunikační technologie 

 

1. Historie a vývoj počítačů, vývoj nosných médií 

2. Hardware PC  

3. Software – rozlišení, autorská práva 

4. Informace a informační zdroje, internet, bezpečné chování na internetu  

5. Počítačové komponenty   

6. Externí zařízení počítače  

7. Operační systémy, rozlišování  

8. Datové soubory, rozlišování, práce se soubory a správa dat  

9. Počítačové sítě  

10. Internet a jeho služby  

11. Textové editory rozlišování 

12. MS Word – tvorba rozsáhlých textů, stránkování, typizované stránky 

13. Vývoj internetových prohlížečů 

14. Tabulkové procesory  - grafické výstupy 

15. MS Excel – prostředí, tvorba a úprava tabulky, práce s listy, příprava k tisku, kontingenční tabulky 

16. Prezentační programy – MS PowerPoint, způsoby využití, postupy zpracování 

17. Internetové aplikace  

18. Relační databáze  

19. Zabezpečení dat  

20. Multimédia  

21. Rastrová a vektorová grafika  

22. Možnosti tvorby webových stránek  

23. Etické zásady a právní normy související s informatikou  

24. Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, ICT a osoby s handicapem, ICT a životní 

prostředí 

25. Elektronická pošta  

 

 

 

V Karlových Varech 5. 9. 2022 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Neumann v r. 

ředitel školy 


