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Povinná zkouška - seznam témat z managementu, marketingu a práva pro 

profilovou část maturitní zkoušky 

 
1) Marketing - popiš, co je marketing, co jsou potřeby, jak se dělí. Jaké jsou 

mylné pohledy na M, jaké znáš základní podnikatelské koncepce, roviny M, 
pozitivní dopady M. Vysvětli přinos jednoho ze zakladatelů M. 
 

2) Prostředí marketingu - vysvětli, co je m. prostředí, popiš podrobně faktory 
mikroprostředí- zákazník, rozhodovací proces, psychologická stránka 
rozhodování konkurent, faktory makroprostředí - PEST analýza. 

 
3) Segmentace trhu - vysvětli, co je segmentace, rozděl zákazníky z hlediska 

demografické, geografické a psychologické segmentace. Vysvětli, co je 
značka výrobku, její elementy, identita, jaké jsou značkové strategie. 

 
4) Marketingový výzkum - popiš, jaké jsou cíle výzkumu, projekt výzkumu, co je 

primární a sekundární výzkum, panel, kvantitativní a kvalitativní výzkum, jaké 
se používají metody, popiš podrobněji dotazování, pozorování a experiment. 

 
5) Produkt – vysvětli, jaký je životní cyklus výrobku, co je inovační proces, 

produktový mix - šířka a hloubka sortimentu, jak se člení výrobky podle tzv. 
BCG matice, uveď konkrétní příklad produktu v praxi. 

 
6) Cena - popiš, co vyjadřuje cena, jak se může měnit, co je Veblenův efekt, co 

je referenční cena, jak stanovujeme cenu podle nákladů, podle konkurence, 
podle zákazníka, jaké jsou cenové strategie při uvádění nového výrobku na 
trh. Popiš některé cenové triky obchodníků. 

 
7) Distribuce – vysvětli, co je distribuce, jaké jsou druhy distribuce, jaké znáš 

přímé distribuční cesty, nepřímé distribuční cesty zejména frančízing, trade 
marketing, maloobchod, velkoobchod. Uveď konkrétní příklad distribuce 
výrobku. 

 
8) Promotion - popiš, co zahrnuje promotion, jaké jsou nekonvenční kampaně, 

upíří efekt. Jaké znáš druhy reklamy, co je direkt marketing, telemarketing, 
public relation. Jaké jsou výhody a nevýhody osobního prodeje, jak se 
uplatňuje promotion na sociálních médiích. Vysvětli, co znamená 
marketingový smog. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9) Osobnost managera – vysvětli, jaké jsou předpoklady pro práci managera, 
jak se člení management, co tvoří osobnost managera, jeho image, autoritu, 
jaké by měl mít komunikační schopnosti, jaké jsou typy osobnosti z hlediska 
komunikace. 
 

10) Plánování - vysvětli, co je plánování, jaké jsou jeho prvky, význam, druhy 
plánů. Popiš možnosti strategického plánování podniku, popiš základní 
principy organizování, typy organizačních struktur, vysvětli pravidla týmové 
práce. 
 

11) Vedení pracovníků - popiš styly vedení, jaké jsou málo efektivní styly, popiš 
praktické dovednosti při vedení pracovníků, jaké jsou možnosti motivace a 
stimulace pracovníků, jaké jsou možnosti kontroly pracovníků. 

 
12) Sebeřízení managera - proč je důležitá schopnost řízení sama sebe, jak si 

manager plánuje čas, deleguje, zvládá rušivé vlivy. Vysvětli proces 
rozhodování, jeho fáze, styly rozhodování, co je vyjednávání, jak se na něj 
manager připravuje, jaké volí strategie. Jak čelit stresu v práci managera. 
 

13) Management podniku - vysvětli, co je podniková kultura, jaká je její struktura, 
kdo ji vytváří. Popiš, co je image podniku, co ho tvoří, co je public relations. 
Popiš, jaký by měl být osobnostní profil managerů, jaká pravidla etikety by 
měli dodržovat, co ovlivňuje klima podniku, uveď příklad podnikové kultury 
jednoho podniku. 
 

14) Občanské právo I. - popiš, co je OP, od kdy platí nový Občanský zákoník, 
jaké má části, jaké jsou zásady a normy v OP, co je FO, od kolika let je plná 
způsobilost k právním úkonům, trestní odpovědnost, na co se vztahuje 
ochrana osobnosti. Jak vzniká PO, vyjmenuj rozdělení PO, popiš podrobněji 
spolek, družstva, fundace. Popiš co je majetek, dělení věcí. 
 

15) Občanské právo II. - popiš, jak se dělí majetková práva, jak lze získat 
majetek děděním ze závěti, ze zákona, dědickou smlouvou. Jaké jsou 
možnosti získání majetku smlouvou darovací, kupní, vyvlastněním, vydržením. 
Popiš, co je spoluvlastnictví, právo duševního vlastnictví, jaká jsou omezení 
v rámci sousedského práva, vysvětli, co jsou služebnosti a pacht. 

 
16) Rodinné právo I. - popiš, čeho se týká, jakými zásadami se řídí, kde 

nalezneme normy. Co je manželství, co by měli znát snoubenci, jaké jsou 
možnosti uzavření sňatku, překážky uzavření manželství. Jaké by měly být 
vztahy mezi manžely, jak lze upravit majetkové vztahy, co představuje SJM. 
Popiš znaky domácího násilí, jaké jsou možnosti řešení. Popiš, jak může 
zaniknout manželství, co je registrované partnerství.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
17) Rodinné právo II. - popiš, jaké jsou povinnosti rodičů, jaké dětí, jak určujeme 

otcovství, jak lze popřít otcovství. Vyjmenuj, jaké jsou možnosti náhradní 
rodinné péče, podrobněji vysvětli osvojení a pěstounskou péči.  

 
18) Trestní právo hmotné - popiš, co je trestní právo, jak se dělí, jaké jsou 

prameny. Vysvětli, co je trestný čin, jak se dělí, jaké jsou podmínky trestní 
odpovědnosti, jaké znáš okolnosti vylučující trestnost, druhy trestů.  

 
19) Trestní právo procesní - popiš jednotlivé fáze TPP, práva a povinnosti 

svědka, co je občanské soudní řízení, prameny, popiš nalézací řízení, 
vyjmenuj další druhy řízení. 
 

20) Pracovní právo - popiš, co je, jaké jsou prameny, jaké jsou druhy pracovního 
poměru, jak vzniká. Jaké jsou možnosti ukončení PP, jaké jsou povinnosti 
zaměstnanců, co víš o pracovní době, dovolené, odpovědnosti zaměstnance a 
zaměstnavatele za škodu. 
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