Maturitní témata
1. nepovinná profilová zkouška – ústní
Odborné předměty 2
RVP:
ŠVP:
Třída:
Školní rok:

Logistické a finanční služby, 37 – 42 – M / 01
Logistika ve službách a finančnictví, 37 – 42 – M / 01
4.A
2019/2020 – řádný termín

Zkušební období:

jarní 2020, podzimní 2020

Odborné předměty:

Projektový marketing a management
Právní prostředí v ČR a EU

1. Projekt – definice projektu, proces projektu, charakteristické znaky projektu, projektové řízení,
řízení projektů, životní cyklus projektu, kritéria efektivnosti
2. Kategorie projektu a řády inovací, projektový trojúhelník – akceptační kritéria, metoda SMART,
3. Struktura podnikového managementu – jednotlivé stupně managementu, základní pravidla
projektování
4. Předinvestiční fáze projektu – situace, kompozice, cíle a strategie, studie proveditelnosti
5. Rozhodovací proces – rozhodování managementu, východiska, etapy rozhodovacího procesu
6. Investiční fáze projektu – dispozice, realizace
7. Zajištění projektu – personální zajištění, organizační zajištění, organizační struktury
8. Plánovací proces – cíle a strategie, věcná dekompozice, organizační dekompozice, matice
odpovědnosti, časové plánování, plány potřeby zdrojů, plán rizik, Ganttův diagram
9. Zkušební provoz, závěr projektu – fáze provozu, vyhodnocování, kontroly, závěrečná etapa,
analýza dat, závěr projektu
10. Management – historie managementu, vývojové směry, osobnosti managementu, profil
manažera, manažerské funkce
11. Manažerské funkce – plánování, organizování, personalistika, kontrola, vedení
12. Marketing – definice, vývojové etapy, nástroje marketingu, vlivy působící na marketing,
informace, průzkum trhu, marketingový plán
13. Marketingový mix – cena, produkt, distribuce, propagace
14. Chování zákazníka – faktory ovlivňující chování zákazníka, životní cyklus výrobku
15. Komunikační mix – reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, přímý marketing
16. Občanský zákoník – součást soukromého práva
17. Občanský zákoník – věcná práva
18. Obchodní korporace
19. Právní vztahy, fyzická a právnická osoba
20. Soustava soudů, advokát, notář a soudce

Obsahem každé maturitní otázky by při odpovědi žáka mělo být:
1. vazba problematiky otázky na vykonanou praxi u firem, na absolvované exkurze, referáty a
ročníkové práce
2. popis technologických procesů související problematiky
3. možné využití znalostí a dovedností v budoucí profesi.
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Projednáno a schváleno členy předmětové komise 2
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Datum

Ing. Miloslava Brožíková

30.9.2019

Ing. Jana Düringerová

30.9.2019

Ing. Květa Katriňáková

30.9.2019

Ing. Andrea Kovardinská

30.9.2019

Dana Dudáková

30.9.2019

Zdenka Kaksová

30.9.2019

Bc. Jan Chylo

30.9.2019

Ing. Jiřina Procházková

30.9.2019

Správnost zkontrolována zástupkyní ředitele školy
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Jana Düringerová

Datum
30.9.2019

Schváleno ředitelem školy
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Datum

Mgr. Vlastimír Sunek

v.r.

30.9.2019
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