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P R O F I L O V Á  Č Á S T  M A T U R I T N Í  Z K O U Š K Y  
 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

obor AGROPODNIKÁNÍ, zaměření Provoz a služby 
 
 
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY  
 

MATURITNÍ TÉMATA  
 
 

1. CHOV ZVÍŘAT 
1. Anatomie a fyziologie samčího a samičího ústrojí ve vztahu k reprodukci hospodářských zvířat. 
2. Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí hospodářských zvířat. 
3. Anatomie a fyziologie mléčné žlázy ve vztahu k získávání mléka. 
4. Plemenářská práce v chovu hospodářských zvířat. 
5. Plemenitba hospodářských zvířat. 
6. Inseminace hospodářských zvířat. 
7. Krmiva – současný systém hodnocení krmiv. 
8. Pastva hospodářských zvířat. 
9. Konzervace a výběr krmiv. 
10. Odchov telat. 
11.  Odchov jalovic. 
12. Produkce mléka a jeho zpeněžování. 
13. Produkce hovězího masa a jeho zpeněžování. 
14. Ustájení skotu a technologické vybavení stájí. 
15. Odchov selat. 
16. Chov prasnic. 
17. Chov plemenných kanců. 
18. Produkce vepřového masa a jeho zpeněžování. 
19. Chov koní. 
20. Chov ovcí. 
21. Chov koz. 
22. Produkce konzumních vajec. 
23. Chov vodní drůbeže. 
24. Možnosti produkce drůbežího masa v zemědělském podniku. 
25. Chov králíků. 
26. Chov včel a jeho význam v zemědělské výrobě. 
27. Hlavní zásady zoohygieny a veterinární prevence v zemědělském podniku. 
28. Nejčastěji se vyskytující nemoci hospodářských zvířat a jejich prevence. 
29. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství. 

 
 
2. PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 

1. Počasí, podnebí – základní prvky. 
2. Půda – vlastnosti, druhy, typy. 
3. Ochrana půdního fondu. 
4. Základní zpracování půdy. 
5. Organická hnojiva.  
6. Průmyslová hnojiva.  
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7. Osiva a sadba. 
8. Pěstování pšenice.   
9. Pěstování ječmene. 

10. Způsoby setí a přípravy osiva.   
11. Pěstování žita a ovsa.  
12. Pěstování hrachu.  
13. Pěstování bobu.  
14. Olejniny – pěstování máku. 
15. Pěstování lnu. 
16. Charakteristika léčivých rostlin – pěstování heřmánku.  
17. Ovocnářství – řez stromů a zakládání sadu.   
18. Jeteloviny – pěstování vojtěšky seté. 
19. Jednoleté pícniny – pěstování krmné řepy. 
20. Pěstování brambor. 
21. Pěstování cukrovky. 
22. Pěstování řepky olejky. 
23. Jeteloviny – pěstování jetele lučního. 
24. Konzervace píce - silážování. 
25. Střídání plodin – osevní postupy. 

 
 
SEZNAM POVOLENÝCH POMŮCEK 
 
Předmět: CHOV ZVÍŘAT   Bez pomůcek 
Předmět: PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN   Bez pomůcek 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK 
  
 
Kritéria hodnocení jsou stanovená na základě platné legislativy s ohledem na zákon 
č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem 
na novelu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pro každou zkoušku konanou ústní formou jsou stanovena témata. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.  
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

 
Kritéria hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky 
Prospěch:  

1. výborný – ústní projev žáka je samostatný, plynulý, správný, přesný a výstižný, žák ovládá požadované 
poznatky, fakta, pojmy, jeho znalosti jsou ucelené, používá odbornou terminologii, myslí logicky. 

2. chvalitebný – ústní projev žáka je samostatný, plynulý, správný, žák má ucelené znalosti, používá odbornou 
terminologii, myslí správně a logicky, dopouští se mírných nepřesností, které dokáže na menší podnět 
zkoušejícího uvést správně. 

3. dobrý – ústní projev žáka není zcela samostatný, chybí plynulé vyjadřování, ovšem na otázky zkoušejícího 
odpovídá správně, případnou chybu dokáže s pomocí zkoušejícího opravit, používá odbornou terminologii, 
myslí správně a logicky. 

4. dostatečný – ústní projev žáka je nesamostatný, chybí plynulé vyjadřování, na otázky zkoušejícího odpovídá 
nepřesně, má nedostatky v odborné terminologii, nedostatky ve vyjádření napravuje s významnou pomocí 
zkoušejícího, správnost a logika myšlení žáka je snížená. 

5. nedostatečný – ústní projev žáka je nesamostatný, nezná základní pojmy, nepoužívá odbornou terminologii, 
na otázky zkoušejícího odpovídá chybně, své znalosti nedokáže interpretovat ani s pomocí zkoušejícího, 
neprojevuje správné a logické myšlení.  
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PRAKTICKÁ ZKOUŠKA (TEORIE PRAXE) 
 

MATURITNÍ TÉMATA  
 

 
1. Popis hodnocení stavu porostu obilovin, řepky ozimé, kukuřice a trvalého travního porostu; počet rostlin na 

m²; zdravotní stav, zaplevelení, navržení opatření. 
2. Popsání výpočtu odměn v rostlinné a živočišné výrobě, přímé pracovní náklady; mzdy. 
3. První pomoc u skotu. Poruchy trávicího ústrojí u skotu. 
4. Odchov selat, fixace a zjišťování hmotnosti prasat.  Přírůstek hospodářských zvířat. 
5. Setí plodin, stanovení HTS, vlastnosti osiva a sadby. 
6. Strojní dojení, užitkovost dojnic, základní zdravotní vyšetření dojnice. Dodávka mléka a zpeněžení.  
7. Hnojení průmyslovými a statkovými hnojivy. 
8. Funkce agronoma a zootechnika. Pracovně – právní rámec zaměstnavatel a zaměstnanec. 
9. Orba pozemku – zásady přípravy pozemku, seřízení pluhu, vlastní orby a zhodnocení orby. 
10. Hodnocení exteriéru dojnic, prasat a koní. Zjišťování nejdůležitějších tělesných rozměrů hospodářských 

zvířat. 
11. Ochrana rostlin, popis výpočtu koncentrace postřiku, zásady bezpečnosti a hygieny při aplikaci přípravků na 

ochranu rostlin. Rozdělení pesticidů. 
12. Ošetřování prasat, technologie a kontrola výživy a krmení. Označování hospodářských zvířat. 
13. Organizace inventarizace podniku. 
14. Hodnocení staveb a technologií živočišné výroby. 
15. Výroba hovězího a vepřového masa, hodnocení jatečných zvířat. Fixace skotu. 
16. Odchov telat – systém ustájení a technologie, výživa a ošetřování.    
17. Pastevní způsoby chovu skotu, popis elektrického ohradníku a jeho užívání, hektarový výnos a botanické 

složení pastevního porostu. Popis výpočtu potřeby plochy pastvy. 
18. Daň z příjmu fyzických a právnických osob. Daňové přiznání. 
19. Odpisování dlouhodobého majetku.  
20. Odchov jalovic – systém ustájení a technologie, výživa a ošetřování. Inseminace hospodářských zvířat. 
21. Agrochemické zkoušení půd, popis odběru půdních vzorků a jejich zpracování. Prokázání obsahu uhličitanů 

v půdě. 
22. Meteorologická stanice, meteorologické přístroje, meteorologické prvky a jejich hodnocení. 
23. Evidence a rozdělení zásob. 

 

 
 
SEZNAM POVOLENÝCH POMŮCEK 
 
Předmět: TEORIE PRAXE  Tabulky ve foliích 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY (TEORIE PRAXE) 
 
 
Kritéria hodnocení jsou stanovená na základě platné legislativy s ohledem na zákon 
č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem 
na novelu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Povinnosti žáka před praktickou maturitní zkouškou 

• K praktické maturitní zkoušce se žák dostaví dle rozpisu maturitní zkoušky.  

• K praktické maturitní zkoušce žák donese Deník praxe. V případě, že žák deník nedonese, bude klasifikován 
z praktické maturitní zkoušky známkou „nedostatečný“. 

• Herbář odevzdá žák nejpozději při předání vysvědčení 2. pololetí 4. ročníku. Herbář mu bude vrácen 
nejpozději po ukončení ústní maturitní zkoušky. 

 

Vlastní průběh praktické maturitní zkoušky 
• Praktická maturitní zkouška se koná formou ústní zkoušky – teorie praxe. 

• Zkouška se koná před zkušební maturitní komisí. 

• Pro praktickou zkoušku jsou stanovena témata. 

• Bezprostředně před zahájením přípravy ke zkoušce si žák jedno téma vylosuje.  

• Příprava ke zkoušce trvá 15 minut. Zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

• Při zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

 
Součástí hodnocení praktické maturitní zkoušky je hodnocení a klasifikace znalostí a dovedností žáka v předmětu 
Praxe ve 3. a 4. ročníku. 
 

Hodnocení 
1. Výborný – ústní projev žáka je samostatný, plynulý, správný, přesný a výstižný, žák ovládá požadované 

poznatky, fakta, pojmy, jeho znalosti jsou ucelené, používá odbornou terminologii, myslí logicky. 

2. Chvalitebný – ústní projev žáka je samostatný, plynulý, správný, žák má ucelené znalosti, používá odbornou 
terminologii, myslí správně a logicky, dopouští se mírných nepřesností, které dokáže na menší podnět 
zkoušejícího uvést správně. 

3. Dobrý – ústní projev žáka není zcela samostatný, chybí plynulé vyjadřování, ovšem na otázky zkoušejícího 
odpovídá správně, případnou chybu dokáže s pomocí zkoušejícího opravit, používá odbornou terminologii, 
myslí správně a logicky. 

4. Dostatečný – ústní projev žáka je nesamostatný, chybí plynulé vyjadřování, na otázky zkoušejícího odpovídá 
nepřesně, má nedostatky v odborné terminologii, nedostatky ve vyjádření napravuje s významnou pomocí 
zkoušejícího, správnost a logika myšlení žáka je snížená. 

5. Nedostatečný – ústní projev žáka je nesamostatný, nezná základní pojmy, nepoužívá odbornou terminologii, 
na otázky zkoušejícího odpovídá chybně, své znalosti nedokáže interpretovat ani s pomocí zkoušejícího, 
neprojevuje správné a logické myšlení. 

 

 
 
V Třebíči 08.02.2021 

 
 

Ing. Lenka Havlíková v. r. 
ředitelka školy 

 
 
 


