
 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 

příspěvková organizace 

náměstí Svobody 318 

 

 

 

Obor:  41- 45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

Třída:  MP2A 

Období: jarní období 2023 

 

Profilová část maturitní zkoušky 

 

1. povinná zkouška 

 Předmět:  Odborné předměty 

 Forma:   Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

 Obsah témat:  předmět Myslivost, Ekonomika, Mechanizace v oboru,     

                Lesní a zemědělská výroba. 

 Hodnocení:  Dle návrhu ředitele školy. 

 

 

 Předmět:  Lesnické a zemědělské technologie 

 Forma:   ústní zkouška 

 Obsah témat:  předmět Lesní a zemědělská výroba, Mechanizace v oboru 

    Dané téma obsahuje učivo jednoho předmětu. 

 Hodnocení  Dle návrhu ředitele školy. 

 

 

 Předmět:  Strojírenské technologie 

 Forma:   ústní zkouška 

 Obsah témat:  předmět Strojírenské technologie. 

    Dané téma obsahuje učivo jednoho předmětu. 

 Hodnocení  Dle návrhu ředitele školy. 

 

             Předmět:  Český jazyk a literatura 

 Forma:   písemná práce, ústní zkouška 

 Obsah témat:  předmět Český jazyk a literatura 

    Dané téma obsahuje učivo jednoho předmětu. 

 Hodnocení  Dle návrhu ředitele školy. 

 

 

 

2. nepovinná zkouška 

 Předmět:  Základy společenských věd 

 Forma:   ústní zkouška 

 Obsah témat:  předmět Základy společenských věd 

    Dané téma obsahuje učivo jednoho předmětu. 

 Hodnocení  Dle návrhu ředitele školy. 

 

 

Předmět:  Ekonomika 

 Forma:   ústní zkouška 

 Obsah témat:  předmět Ekonomika, Práce s počítačem, Biologie a ekologie 

    Dané téma obsahuje učivo jednoho předmětu. 

 Hodnocení  Dle návrhu ředitele školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maturitní témata z Odborné předměty 

školní rok: 2022/2023 

studijní obor: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

 

 
Téma maturitní práce Žák 

Vedoucí 

maturitní práce 
Oponent 

1. Oborní chov jelení zvěře  Ing. Dubravcová 
Ing. Bimka 

2. Založení oborního chovu dančí zvěře  Ing. Dubravcová 
Ing. Bimka 

3. Oborní chov mufloní zvěře  Ing. Dubravcová 
Ing. Bimka 

4. Oborní chov smíšený  Ing. Dubravcová 
Ing. Bimka 

5. Provozování bažantnice  Ing. Dubravcová 
Ing. Bimka 

6. Provozování soukromé střelnice  Ing. Dubravcová 
Ing. Bimka 

7. Obnova lesa  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

8. Využití pařezových frěz v LH  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

9. Sběr osiva z vysokých stromů  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

10. Polní výroba okopanin  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

11. Sklizeň brambor   Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

12. Funkce lesa v krajině  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

13. Využití středního harvestoru  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

14. Mechanizace pro ochranu révy vinné  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

15. Pásová pila  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

16. Sběr lesního osiva  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

17. 
Mechanizace na manipulačních 

expedičních skladech 
 Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

18. 
Srovnání koně a traktoru 

v soustřeďování dříví 
 Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

19. Soustřeďování dříví lanovkami  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

20. Ruční motorová řetězová pila v LH  Ing. Dubravcová Ing. Bimka 

 

Schváleno sekcí odborných předmětů dne 14. 9. 2022     ……………………. 

 

Schváleno ředitelem školy     …………………… 

 

 



 

 

 

Maturitní témata ze Strojírenské technologie 

školní rok: 2022 - 2023 

studijní obor: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oboru, druhy náhrad 

2. Technické materiály – rozdělení, fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti materiálů, 

    technologické vlastnosti materiálů 

3. Rozebíratelné spoje – šroubové spoje, podložky, kolíky, závlačky, pera 

4. Nerozebíratelné spoje – nýtování, sváření, nalisování, lepení 

5. Strojní součásti – pružiny, hřídele, ložiska 

6. Hřídelové spojky – nepružné, pružné, výsuvné, zvláštní 

7. Mechanismy – klikový, šroubový, výstředníkový, vačkový, pákový, kulisový            

8. Mechanické převody – třecí přímé převody 

9. Mechanické převody – ozubené, řetězové 

 10. Zkoušení technických materiálů – tahem, tlakem, ohybem, krutem, střihem, dynamické 

       zkoušky 

 11. Zkoušení technických materiálů – zkoušky tvrdosti 

 12. Technické slitiny železa 

 13. Neželezné kovy a jejich slitiny, nekovové materiály 

 14. Tepelné zpracování oceli  

 15. Dopravníky – rozdělení, použití 

 16. Doprava kapaliny – čerpadla – rozdělení, použití 

 17. Údržba strojů  

 18. Ošetřování strojů 

 19. Inspekce strojů 

 20. Analýza a odstranění závad strojních zařízení – vyhledávání příčin a závad 

 



    

Maturitní témata z Lesnické a zemědělské technologie 

školní rok: 2022 - 2023 

studijní obor: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

 

1. Mechanizační prostředky pro zpracování půdy v zemědělství a lesním hospodářství 

2. Mechanizační prostředky pro výrobu sazenic lesních dřevin 

3. Mechanizační prostředky pro obnovu a výchovu lesních porostů 

4. Mechanizační prostředky pro ochranu lesa a zemědělských plodin 

5. Mechanizační prostředky pro soustřeďování dříví  

6. Mechanizační prostředky pro manipulaci a odvoz dřeva  

7. Mechanizační prostředky pro těžbu dříví  

8. Mechanizační stavební stroje pro lesní stavby, zásady seřizování,      

  efektivní využití lesnických mechanizačních prostředků 

9. Vliv klimatických a půdních činitelů na zemědělství a lesní hospodářství 

10. Výživa rostlin a hnojení v zemědělství a lesní hospodářství 

11. Ochrana lesa a zemědělských plodin 

12. Technologie pěstování hlavních druhů polních plodin 

13. Technologie lesní výroby, význam lesa a lesního hospodářství 

14. Lesní semenářství 

15. Lesní školkařství 

16. Přirozená obnova lesních porostů, příprava ploch pro přirozenou obnovu  

17. Umělá obnova a zalesňování, příprava ploch pro umělou obnovu 

18. Pěstování lesa, cíle porostní výchovy 

19. Lesní těžba  

20. Doprava dříví 

 

Schváleno sekcí odborných předmětů dne 14. 9. 2022     ……………………. 

 

Schváleno ředitelem školy     …………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maturitní témata ze Základy společenských věd 

školní rok: 2022 - 2023 

studijní obor: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

 

1. Jedinec ve společnosti 

2. Vztahy, partnerství a rodina 

3. Vzdělávání a seberealizace 

4. Život v současné společnosti 

5. Média a život v medializovaném světě 

6. Etika v životě člověka 

7. Pojem práva 

8. Právo jako systém 

9. Právo v praxi 

10. Právní ochrana 

11. Demokracie a totalita ve 20. století 

12. Stát 

13. Ústavní systém ČR 

14. Lidská práva 

15. Politické subjekty 

16. Volby a volební systémy 

17. Státní správa a samospráva 

18. Občanská participace 

19. Trh a ceny 

20. Podnikání 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maturitní témata z Ekonomika 

školní rok: 2022 - 2023 

studijní obor: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

 

1. Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, spotřeba) 

2. Nabídka a poptávka na trhu 

3. Konkurence a cena 

4. Monopol, oligopol, antimonopolní úřad 

5. Podnikání a druhy živností 

6. Živnostenský list a Koncesní listina 

7. Podnikatelský záměr 

8. Obchodní společnosti – druhy 

9. Pracovní poměr – druhy 

10. Druhy mezd 

11. Nezaměstnanost a inflace 

12. Bankovní soustava 

13. Stolní sestava osobního počítače 

14. Operační systémy, souborové systémy, ukládání dat a práce s daty 

15. Historie, význam a základní principy Internetu, využití webových stránek 

16. Počítačová grafika a její využití, grafické formáty, grafické aplikace 

17. Teorie původu života na Zemi, buněčná stavba a vlastnosti organismů 

18. Vzájemný vztah organismu a prostředí, ekologická valence 

19. Abiotické vlivy prostředí – sluneční záření, půda, vzduch 

20. Biotické vlivy prostředí – druh, populace, vztahy mezi populacemi 


