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M A T U R I T N Í  Z K O U Š K Y  
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
VETERINÁŘSTVÍ 

 
 

Maturitní zkoušky vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. 
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: A. Společná část (státní), B. Profilová část (školní). 
 

A. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

• Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání 
(dále jen Centrum) a VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Centrum vytváří zadání didaktických testů z českého 
jazyka, cizích jazyků a matematiky a zajišťuje jejich opravu. 

• Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák 
skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk nebo matematiku. 

o Zkouška z českého jazyka a literatury se koná formou didaktického testu. 
o Zkouška z cizího jazyka a literatury se koná formou didaktického testu. 
o Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. 

• Hranici úspěšnosti didaktických testů uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů. 

• Didaktické testy jsou vyhodnocovány Centrem a hodnotí se slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a) 
s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. 

• Nabídka nepovinných zkoušek (max. 2): Cizí jazyk, Matematika, Matematika rozšiřující. 
 

B. PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

• Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola.  

• Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z cizího jazyka, v profilové části koná zkoušku 
z předmětů: 

o Český jazyk a literatura 
o Cizí jazyk (anglický) 
o Odborné veterinární předměty 
o Odborné zemědělské předměty 
o Praktická zkouška 

• Pokud si žák zvolí ve společné části didaktický test z matematiky, v profilové části koná zkoušku 
z předmětů: 

o Český jazyk a literatura 
o Odborné veterinární předměty 
o Odborné zemědělské předměty 
o Praktická zkouška 

• Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob 
stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitelka školy a nejpozději před začátkem 
konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise. 
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1. PROFILOVÁ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
 

• Žák vykoná úspěšně zkoušku z českého jazyka a literatury, pokud úspěšně vykoná obě části 
profilové zkoušky (ústní a písemnou) a uspěje ve společné části (didaktický test, jehož výsledky 
se do celkového hodnocení nezapočítávají). 

• Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou dílčích zkoušek: 
o Písemná práce  
o Ústní zkouška  

• Celkové hodnocení zkoušky: 
o 40 % písemná práce (váha známky 2) 
o 60 % ústní zkouška (váha známky 3) 

 
a. PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

 

• Vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci s minimálním rozsahem 250 slov 

• Časová dotace 110 minut 

• Žák si zvolí 1 ze 4 zadání (žákům přístupné bezprostředně před zahájením zkoušky);  
6 slohových útvarů známo předem 

• Zadání obsahuje název práce, způsob zpracování = slohový útvar, příp. inspirativní text 

• Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu 
 

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 
 

• Hodnoceno v 6 kritériích 

• Maximum 30 bodů, minimum 12 bodů 

• Vnitřní podmínky pro hodnocení: nedodržení rozsahu, nedodržení útvaru, nedodržení tématu 
(tyto práce budou hodnoceny nedostatečně). 

 

Kritéria pro hodnocení písemné práce  
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

a. Požadavek na naplnění komunikační situace – téma ........................................... max. 5 b 
b. Požadavek na naplnění komunikační situace – útvar; styl .................................... max. 5 b                                  

2. Funkční užití prostředků s ohledem na jazykovou normu 
a. Pravopis a tvarosloví .............................................................................................. max. 5 b                                                                                        
b. Lexikum – adekvátní výběr jazykových prostředků ............................................... max. 5 b                                                     

3. Kompoziční výstavba textu 
a. Koheze – syntax, konexe, odkazování v textu,  

prostředky textové návaznosti .............................................................................. max. 5 b 
b. Výsledná koherence text – výsledná soudržnost textu, věcná souvislost textu, 

argumentace, grafická úprava ............................................................................... max. 5 b                                                                                                                                    
 

Výsledné hodnocení písemné práce 

• 30 – 27 bodů   Výborný  

• 26 – 22 bodů   Chvalitebný  

• 21 – 17 bodů  Dobrý  

• 16 – 12 bodů   Dostatečný 
• 11 – 0 bodů   Nedostatečný (neuspěl) 

 
b. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
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ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL  

 
1. ročník   

1. Biblické příběhy  
2. Staré řecké báje a pověsti  
3. Sofokles - Král Oidipus   
4. Legenda o svaté Kateřině   
5. Giovanni Boccaccio - Dekameron  
6. William Shakespeare - Hamlet   
7. Zkrocení zlé ženy  
8. Moliére - Lakomec   
9. Jean de La Fontaine - Bajky   
10. Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů   
11. Johann Wolfgang Goethe - Utrpení mladého Werthera     

2. ročník   
12. Alexandr Sergejevič Puškin - Evžen Oněgin  
13. Nikolaj Vasiljevič Gogol - Revizor   
14. Edgar Allan Poe - Povídky   
15. Havran  
16. Charles Baudelaire - Květy zla     
17. Emile Zola - Nana    
18. Guy de Maupassant - Kulička     
19. Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye     
20. Oscar Wilde - Pohádky   
21. Anton Pavlovič Čechov - Povídky   
22. Karel Hynek Mácha - Máj   
23. Karel Jaromír Erben - Kytice    
24. Karel Havlíček Borovský - Král Lávra   
25. Božena Němcová - Divá Bára    
26. Jan Neruda - Balady a romance   
27. Povídky malostranské    
28. Karolína Světlá - Kříž u potoka    
29. Josef Svatopluk Machar - Zde by měly kvést růže    
30. Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša     

3. ročník   
31. František Gellner - Po nás ať přijde potopa   
32. Viktor Dyk - Krysař    
33. F. S. Fitzgerald - Velký Gatsby   
34. Ernest Hemingway - Stařec a moře   
35. Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ   
36. E. M. Remarque - Na západní frontě klid   
37. Tři kamarádi  
38. J. Steinbeck - O myších a lidech  
39. Josef a Karel Čapkové - Ze života hmyzu    
40. Karel Čapek - Bílá nemoc  
41. Povídky z jedné kapsy  
42. Egon Hostovský - Žhář    
43. Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka – 1. díl    
44. Vladislav Vančura - Rozmarné léto   
45. J. Wolker - Balady    
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4. ročník    
46. George Orwell - Farma zvířat   
47. J. D. Salinger - Kdo chytá v žitě   
48. William Golding - Pán much   
49. Tennessee Williams - Kočka na rozpálené plechové střeše    
50. Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku   
51. Ken Kesey - Vyhoďme ho z kola ven    
52. William Styron - Sophiina volba    
53. J. R. R.Tolkien - Pán prstenů   
54. A. C. Clark - Vesmírná odyssea   
55. Isaac Asimov - Já, robot  
56. Alexander Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče  
57. James Herriot - To by se zvěrolékaři stát nemělo  
58. J. K. Rowlingová - Harry Potter a relikvie smrti  
59. Paulo Coelho - Alchymista  
60. Josef Škvorecký - Zbabělci    
61. Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol  
62. Karel Kryl - Kníška  
63. Jan Skácel - Smuténka    
64. Václav Havel - Audience    
65. Milan Kundera - Směšné lásky    
66. Ota Pavel - Povídky  
67. Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou   
68. Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále   
69. Pavel Kohout - Katyně    
70. Michal Viewegh - Báječná léta pod psa    
71. Irena Dousková - Hrdý Budžes   
72. Jiří Hájíček - Selský baroko  
73. L. Smoljak, Z. Svěrák - Dobytí severního pólu   
74. Alena Mornštajnová - Listopád  
75. Kateřina Tučková - Vyhnání Gerty Schnirch  

 
KRITÉRIA PRO ŽÁKOVSKÝ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 
 

• Žák vybírá 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl. Témata školního 
seznamu jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

• Žák plně zodpovídá za správnost svého seznamu. 

• Časové kritérium výběru literárních děl: 
o Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla  
o Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla  
o Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla  
o Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl  

• Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, 
drama. 

 
ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ČÁSTI 

 

• Ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí. 

• Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 

• Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  
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• Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu 
obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.  

• Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.  

• Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. V 
jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. 

• Pracovní list má dvě části: charakteristika uměleckého a neuměleckého textu dle zadání. 
o Charakteristika uměleckého textu – 10 minut 
o Charakteristika neuměleckého textu – 5 minut 

• Hodnoceno v 6 kategoriích. 

• Maximum 28 bodů, minimum 13 bodů. 

• Nastavení vnitřní podmínky: umělecký text minimum 8 bodů, neumělecký text minimum 4 body, 
jazyková kultura minimálně 1 bod. 

 
Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z českého jazyka 

1. Charakteristika uměleckého textu 
a. Téma (zasazení výňatku do kontextu celého díla); literární druh a žánr .............. max. 5 b 
b. Vypravěč/lyrický subjekt, charakteristika postav;  

promluvy, verš, jazykové prostředky  .................................................................... max. 5 b 
c. Literárně historický kontext  

(charakteristika směru, doby, autorova tvorba, ostatní autoři) ........................... max. 5 b 
2. Charakteristika neuměleckého textu 

a. Funkční styl, slohový postup, slohový útvar, jazykové prostředky ....................... max. 5 b 
b. Porozumění textu, komunikační situace ............................................................... max. 5 b 

3. Jazyková kultura – výpověď v souladu s jazykovými normami ................................. max. 3 b 
 
Výsledné hodnocení ústní zkoušky 

• 28 – 26 bodů   Výborný  

• 25 – 21 bodů  Chvalitebný  

• 20 – 16 bodů  Dobrý  

• 15 – 13 bodů   Dostatečný 

• 12 – 0 bodů   Nedostatečný (neuspěl) 
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2. PROFILOVÁ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 
 

• Profilová zkouška z cizího jazyka (anglického) se skládá ze dvou dílčích zkoušek: 
o Písemná práce  
o Ústní zkouška  

• Žák vykoná úspěšně zkoušku z cizího jazyka, pokud úspěšně vykoná obě části profilové zkoušky 
(ústní a písemnou) a uspěje ve společné části (didaktický test, jehož výsledky se do celkového 
hodnocení nezapočítávají). 

• Celkové hodnocení zkoušky: 
o 40 % písemná práce (váha známky 2) 
O 60 % ústní zkouška (váha známky 3) 

 
a. PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA 

 
ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 
 

• Žáci tvoří souvislý text v celkovém rozsahu 200 - 230 slov. 

• Písemná práce má dvě části: 
o 1.část: 130 - 150 slov, jedno zadání  
o 2.část: 70 - 80 slov, jedno zadání 

• Žákům bude zadání zpřístupněno bezprostředně před zahájením zkoušky. 

• Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob 
zpracování zadání.  

• Doba konání: 80 minut 

• Povolené pomůcky: překladový slovník 
 

• Písemná práce se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním. Každá z částí je hodnocena 
zvlášť podle kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou 
částech. 

 
Kritéria hodnocení pro 1. části písemné práce  

I. Zpracování zadání / Obsah  
II. Organizace a koheze textu 

III. Slovní zásoba a pravopis  
IV. Mluvnické prostředky  

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.  
Maximální počet dosažených bodů za první část písemné práce je 24 (4 x 6).  
 
Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce  

I. Zpracování zadání / Obsah  
II. Organizace a koheze textu 

III. Slovní zásoba a pravopis  
IV. Mluvnické prostředky  

Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3  
Maximální počet dosažených bodů za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).  
 
Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je 36 bodů (24 + 12).  
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V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu I. 1. části nebo v kritériu I. 2. části (Zpracování zadání / 
Obsah písemné práce) hodnocena počtem bodů „0“, se daná část písemné práce podle dalších kritérií 
nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven „0“.  
Dílčí kritérium I. 1. části nebo kritérium I. 2. části je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě:  

• nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému 
tématu / komunikační situaci;  

• nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup;  

• nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.  
Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se 
nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení. 
 
Hranice úspěšnosti zkoušky konané formou písemné práce  

• minimální počet bodů, součet za obě části písemné práce, je 16 

• počet slov 1. části je minimálně 130 

• počet slov 2. části je minimálně 70 
 

Převod procentních bodů na známku 
Hranice úspěšnosti zkoušky: 44 %  

• 36 – 32 bodů   100 % - 88 % Výborný  

• 31 – 27 bodů  87 % - 74 % Chvalitebný  

• 26 – 21 bodů  73 % - 59 %  Dobrý  

• 20 – 16 bodů   58 % - 44 %  Dostatečný 

• 15 – 0 bodů   43 % - 0 % Nedostatečný (neuspěl) 
 

b. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA 
 
MATURITNÍ TÉMATA – ANGLICKÝ JAZYK  
 

1. My family, Personal Identification  
2. Housing and Living  
3. The Town where I Study – Třebíč  
4. The Czech Republic  
5. Prague  
6. Everyday Life – My Daily Routine  
7. Education – School System in the Czech Republic  
8. Travelling and Transport, Holidays  
9. Customs and Traditions  
10. Health and Healthy Lifestyle  
11. Food and Drinks  
12. Shops and Shopping  
13. Jobs and Occupation  
14. Means of Communication, Mass Media  
15. Free Time, Hobbies, Entertainment  
16. Sports  
17. Nature and Environment  
18. The United Kingdom, London  
19. Clothes and Fashion  
20. Farm animals, Land, Plants and Crops, My Pet 

 

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ČÁSTI 
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• Ústní zkouška se koná před zkušební maturitní komisí. 

• Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 

• Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

• Povolené pomůcky: překladový slovník. 

• Pro ústní zkoušku je stanoveno 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a 
náhradní zkoušku. 

• Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno z témat. V jednom 
dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 

• Žák obdrží pracovní list, který obsahuje vždy jedno téma a čtyři úkoly/zadání k tomuto tématu.  
 

Ústní zkouška se sestává ze čtyř částí.  
Úvod: žák se představí – 1 min. 

1. Popis a porovnání obrázků – 5 min. 
2. Samostatný projev na zadané téma – 3 min. 
3. Odpovídání na otázky – 3 min. 
4. Odborné téma – 3 min. 

Uvedené časy jsou orientační. 
 
Způsob a kritéria hodnocení ústní části 
Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:  

I. Zadání / Obsah a projev 
II. Lexikální kompetence 

III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti (PTN) 
IV. Fonologická kompetence  

 

• Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií (I., II., III.), čtvrté kritérium (IV.) 
je aplikováno na celou zkoušku.  

• Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 – 1 – 2 – 3.  

• Maximální dosažitelný počet bodů za každou ze čtyř částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech 
bodech). 

• Celkový počet dosažitelných bodů celé ústní zkoušky (včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, 
uplatněné na celou zkoušku) je 39 (tj. 36 + 3).  

• V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) 
hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a 
výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“. 

• V kritériu I. se uděluje „0“ v případě: Nesplnění požadavků zadání - ústní projev se nevztahuje k 
zadanému tématu / zadané komunikační situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah 
ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 2. části (Samostatný projev na 
zadané téma), ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka. 

 

Převod procentních bodů na známku 
Hranice úspěšnosti zkoušky: 44 %  

• 39 – 34 bodů   100 % - 88 % Výborný  

• 33 – 29 bodů  87 % - 74 % Chvalitebný  

• 28 – 23 bodů  73 % - 59 %  Dobrý  

• 22 – 17 bodů   58 % - 44 %  Dostatečný 

• 16 – 0 bodů   43 % - 0 % Nedostatečný (neuspěl) 
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3. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH VETERINÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ  
 

MATURITNÍ TÉMATA  
 

1. Tkáně a buňka. 
2. Kostra a lebka zvířat. 
3. Soustava svalová. 
4. Soustava trávící. 
5. Soustava oběhová. 
6. Soustava vylučovací. 
7. Soustava kožní. 
8. Dýchací soustava. 
9. Pohlavní ústrojí. 
10. Endokrinní žlázy. 
11.  Anatomie a fyziologie ptáků. 
12. Orgánové nemoci velkých a malých přežvýkavců. 
13. Poruchy látkové výměny. 
14. Infekční onemocnění velkých a malých přežvýkavců. 
15. Chirurgie. 
16. Infekční a orgánové choroby masožravců. 
17. Onemocnění koní. 
18. Onemocnění včel, ryb a lovné zvěře. 
19. Onemocnění prasat. 
20. Onemocnění drůbeže. 
21. Patologicko-anatomická pitva. 
22. Nemoc a imunita. 
23. Zánět, rány – hemostáze a hojení. 
24. Charakterizujte spirochety a G-bakterie. 
25. Charakterizujte fakultativně anaerobní G-tyčinky a chlamydie. 
26. Charakterizujte G+ bakterie a mykobakterie. 
27. Charakterizujte DNA viry. 
28. Charakterizujte RNA viry. 
29. Problematika ordinací malých zvířat. 
30. Kontrola zdraví a prevence u hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech. 

 
KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK 
  

• 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. 

• Povolené pomůcky: žádné. 
 
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. 
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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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 4. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTŮ  
 

MATURITNÍ TÉMATA  
 

1. Zoohygiena, vliv prostředí na organismus. 
2. Plemenitba hospodářských zvířat. 
3. Plemenářská práce. 
4. Produkce mléka a jeho zpeněžování. 
5. Produkce hovězího masa a jeho zpeněžování.  
6. Produkce vepřového masa a jeho zpeněžování.  
7. Pastva hospodářských zvířat. 
8. Produkce konzumních vajec a drůbežího masa.   
9. Chov koní.   

10. Chov ovcí a koz.   
11. Chov králíků, včel a jeho význam v zemědělské výrobě.  
12. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství.  
13. Obecné základy výživy a dietetiky.  
14. Základní živiny, jejich funkce a metabolismus. 
15. Význam minerálních látek a vody ve výživě zvířat. 
16. Nutriční hodnota krmiv a její hodnocení.  
17. Krmiva.   
18. Výživa a dietetika skotu. 
19. Výživa a dietetika prasat. 
20. Výživa a dietetika ovcí a koz. 
21. Výživa a dietetika koní. 
22. Fyziologie rozmnožování zvířat. 
23. Inseminace hospodářských zvířat. 
24. Fyziologie gravidity. 
25. Patologie oplození a březosti, její příčiny a prevence. 
26. Fyziologie poporodního období. 
27. Fyziologie porodu. 
28. Patologie porodu. 
29. Patologie poporodního období. 
30. Poruchy plodnosti samic.  
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK 
  

• 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. 

• Povolené pomůcky: žádné. 
 
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. 
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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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5. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
 

MATURITNÍ TÉMATA  
 

1. Individuální kontrola zdravotního stavu hospodářských zvířat - základní pojmy pro stanovení 
klinické diagnostiky nemocí. Postup diagnostiky při vyšetřování zvířete. Charakteristika zdravého 
zvířete.   

2. Zpracovatelská organizace (veterinárně hygienická služba) – organizace, náplň, pracovní náplň 
pracovníků. Porážka jatečných zvířat. Zatřídění zvířat v systému SEUROP. 

3. Klinická propedeutika malých zvířat – měření triasu, fyziologické normy u různých druhů 
zvířat (pes, kočka). Základní vyšetřovací metody u jednotlivých orgánových soustav, dutina 
tlamní, odstraňování zubního kamene. 

4. Zásady správného získávání mléka – úkony dojení, vyšetření mléka pomocí NK testu a 
vyhodnocení, výhody a nevýhody robotického dojení.  

5. Poskytnutí první pomoci u hospodářských zvířat, nadýmání skotu – pomůcky a léky, nálev, jícní 
sonda, trokarování. Fixace při ošetřování paznehtů na stání. 

6. Odchov selat a zdravotní komplikace, opatření. Fixace selat. Kastrace selat.  
7. Odchov telat a zdravotní komplikace, opatření. Fixace skotu s pomůckami a bez pomůcek. 

Možnosti zjišťování hmotnosti hospodářských zvířat. 
8. Liga na ochranu zvířat – útulek pro opuštěná zvířata, podmínky ustájení, ošetřování, vhodnost 

umístění v krajině. Bezpečné zacházení se psem a jeho fixace. Mikroazyl pro kočky a její fixace. 
9. Koně – zacházení, zjištění živé hmotnosti, míry a pomůcky k jejich zjišťování. Fixace koně 

s pomůckami a bez pomůcek. Bezpečnost při zacházení s koňmi. 
10. Práce veterinárního asistenta – vymezení rozsahu, údaje pro zavedení karty pacienta. Otázky pro 

majitele při odebírání anamnézy. Jednoduché veterinární zákroky veterinárního asistenta – popis 
praktického provedení. 

11. Ekologická kozí farma - hodnocení z pohledu chovatelského, stavebního, technologického a 
organizačního. Zásady farmy hospodařící v BIO režimu. Správný postup při ručním dojení. 

12. Mastitidy skotu – stav zdravé mléčné žlázy, změny při mastitidě včetně klinických projevů. Postup 
při odběru vzorku, smyslovém vyšetření a vyhodnocení pomocí NK-testu. Příčiny vzniku mastitid, 
preventivní opatření a způsoby léčení. 

13. Klinická propedeutika hospodářských zvířat - klinické vyšetření u skotu - adspekcí, palpací, 
perkusí a auskultací. Způsob měření triasu, stav sliznic, mízních uzlin, pohlavních orgánů a mléčné 
žlázy. Posuzování stavu končetin a paznehtů, nedostatky v technologii ustájení vedoucí 
k defektům. 

14. Způsoby určování gravidity hospodářských zvířat. Porod a poporodní ošetření zvířat, pomůcky 
k porodu telete – postup a poporodní ošetření, nepravidelnost a postup při nápravě. Zoohygiena 
a ošetřování dojnic v porodně. 

15. Patalogicko – anatomické vyšetření velkých a malých zvířat, obecné zásady odběru materiálu 
k laboratornímu vyšetření. Pitva kadavéru – popis. 

16. Volné ustájení skotu - zdravotní zhodnocení. Dekornuace telat. Odrohování dospělého skotu 
v souladu s platnou legislativou. Fixace zvířat před úpravou paznehtů a základní ošetření 
paznehtů, preventivní opatření. 

17. Aplikace léčiv hospodářským zvířatům, aplikační místa, množství podávané látky. Evidence léčiv. 
Infuze u skotu a malých zvířat (pes, kočka). Odčervování a způsoby aplikace. 

18. Odběr tělních tekutin, balení a expedice. Zavedení jícní sondy – popis a důvody zavedení. Odběr 
kožních vzorků seškrabem a pomocí bioptické jehly – popis. 

19. Příprava pacienta na operaci a pooperační péče. Příprava operačního sálu, nástrojů a 
dalších nezbytností pro hladký průběh operace. Příprava personálu na operaci.  



Stránka 14 z 16 

 

20. Vakcinace u štěňat a dospělých psů - schéma. Podávání antiparazitik. Důvody pro odložení 
vakcinace psů. Povinnosti majitelů psů – čipování, vakcinace proti vzteklině. 

 

Praktická maturitní zkouška je organizována na základě platných školních zákonů a prováděcích předpisů 
pro ukončování studia maturitní zkouškou na střední odborné škole a podle platné zemědělské 
legislativy. 
 
Složení maturitní komise 

• Předseda 

• Místopředseda 

• Třídní učitel 

• Zkoušející učitel 

• Přísedící učitel 

• Odborník z praxe (s hlasem poradním) – může doplnit komisi 
 
Povinnosti žáka před praktickou maturitní zkouškou: 

• K praktické maturitní zkoušce se žák dostaví dle rozpisu maturitní zkoušky v požadovaném čistém 
pracovním oděvu, obuvi s potřebnými dalšími ochrannými pomůckami.  

• K praktické maturitní zkoušce žák donese potřebné dokumenty a materiály požadované školou 
(deník praxe). V případě, že žák nedonese tyto potřebné materiály, bude klasifikován z praktické 
maturitní zkoušky známkou nedostatečný. 

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

 
Rozvržení praktické maturitní zkoušky: (časy budou upřesněny později) 

• losování pracovního tématu dopolední skup. a základní instrukce k tématu 

• rozvoz žáků na pracoviště a příprava žáků 

• vlastní praktické zkoušky 

• konečná dokumentace 

• losování pracovního tématu odpolední skup. a základní instrukce k tématu 

• rozvoz žáků na pracoviště a příprava žáků 

• vlastní praktické zkoušky 

• dokončení dokumentace 
 
Losování pracovního tématu 
Téma si žáci losují v den zkoušky za přítomnosti všech členů maturitní komise, kteří o losování provedou 
zápis. Každý žák vykonává činnost na určeném pracovišti, podle vybraného tématu. Dopravu na 
pracoviště zajistí člen komise služebním vozidlem. Na pracovišti se žák připravuje na dané téma, do 
příjezdu zkušební komise. 
 
Vlastní průběh praktické maturitní zkoušky 
Po seznámení komise se zvoleným tématem pracují žáci pod odborným dohledem vyučujících tak, jak 
jsou zvyklí z praktického vyučování. Členové maturitní komise přihlíží a do jednotlivých výkonů 
nezasahují (zasáhnou pouze při hrozbě poškození zdraví nebo ohrožení života zvířete). Vyučující se v 
průběhu praktické zkoušky střídají u jednotlivých žáků při provádění výkonu pokud možno, tak aby 
zhlédli práci všech žáků a mohli následně provést hodnocení. 
 
Obhajoba praktické zkoušky 
Obhajoba praktické maturitní zkoušky trvá u jednoho žáka 15 minut. Pohovor vede pouze zkoušející 
(vyučující). Žák stručně seznámí maturitní komisi se způsobem řešení úkolu. Dále se zkoušející zaměří na 
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teoretické zdůvodnění určeného výkonu. Žák zdůvodní svůj postup a uvede možné komplikace, které se 
mohou vyskytnout. Zkoušející poté klade otázky, kterými se přesvědčí, že žák postupoval na základě 
kvalitních teoretických znalostí. V závěru ponechá zkoušející prostor pro otázky ostatních členů maturitní 
komise. Dotazy se týkají způsobů diagnostiky, terapie, prevence a zacházení se zvířaty. Teoretické 
zdůvodnění praktických výkonů je vyžadováno na základě učiva odborných předmětů a to v rozsahu 
požadovaném ŠVP. 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY 
 
Výkon každého žáka se hodnotí komplexně s přihlédnutím k těmto kvalitám: 
Výkony v přímé činnosti 
ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI 

• Organizace práce 

• Práce s veterinární a chovatelskou dokumentací 
TECHNICKÉ ZVLÁDNUTÍ ČINNOSTÍ 
Obecné zásady postupu výkonu 

• Promyšlenost výkonu 

• Získané informace o zvířeti k výkonu 
Příprava pomůcek 

• Teoretické zdůvodnění, příprava pomůcek 

• Schopnost improvizace pomůcek dle stavu na pracovišti 

• Dodržení BOZP (sterilita, hygiena) 
Identifikace pacienta 

• Správné ověření 

• Záměna pacienta 
Příprava pacienta k výkonu 

• Fyzická příprava (fixace, poloha…) 

• Medikamentózní příprava (sedace, anestezie,…) 
Realizace výkonu 
Způsob a kvalita provedení 

• Dodržení bezpečnosti výkonu z hlediska prospěchu pro nemocného pacienta 

• Dodržení BOZP (sterilita, hygiena, úklid pomůcek…) 

• Vyhodnocení výkonu a provedení zápisu o výkonu 
KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI, ÚČELNOST VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE S OHLEDEM NA 
MAJITELE ZVÍŘETE A VÝKON 
Před výkonem 

• Navázaní kontaktu s majitelem zvířete (oslovení, představení se…) 

• Zjištění informací (např. zkušenost klienta s výkonem, schopnost žáka zdůvodnit výkon z 
hlediska prospěchu pro nemocné zvíře…) 

Během výkonu 

• Schopnost popisu činnosti 
Po výkonu 

• Ukončení výkonu (poděkování majiteli, nabídka další pomoci…) 
TEORETICKÉ ZNALOSTI 

• Úroveň odpovědí doplňujících otázek k výkonu 

• Úroveň odpovědí doplňujících otázek k péči o pacienta 
 

Hodnocení 
1. Výborný 
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Žák pracuje samostatně, kvalitně a bezpečně. Veškerou činnost zvládá promyšleně a organizovaně. 
Prokazuje výborné znalosti, které využívá pohotově v praxi. 
Navazuje adekvátní kontakt s majitelem zvířete s ohledem na situaci. 
2. Chvalitebný 
Pracuje s podněty učitele, méně kvalitně a s chybou menšího rozsahu. Činnost zvládá s malými 
obtížemi v organizaci. Vyjadřuje se s nedostatky ve správnosti a ucelenosti učiva. 
Má drobné potíže v navázání adekvátního kontaktu s majitelem zvířete s ohledem na situaci. 
3. Dobrý 
Pracuje nesamostatně s chybami a podle podnětu učitele, za pomoci učitele výkon koriguje. 
Činnost zvládá s obtížemi v organizaci a nepřesně. 
Má mezery v úplnosti, přesnosti a ucelenosti učiva, nevyjadřuje se zcela v odborné terminologii. 
Obtížně navazuje adekvátní kontakt s majitelem s ohledem na situaci. 
4. Dostatečný 
Pracuje nesamostatně se závažnými chybami a pod vedením učitele. Činnost zvládá s podstatnými 
nedostatky v organizaci. Vyjadřuje se na nízké úrovni osvojení učiva, nerozumí a nevyjadřuje se v 
odborné terminologii. 
5. Nedostatečný 
Pracuje nesamostatně s velmi závažnými chybami, které ohrožují bezpečnost pacienta, ale i žáka. Péči 
zvládá pouze pod vedením učitele. Vyjadřuje se na velmi nízké úrovni základních znalostí. 
 
Výslednou známku navrhuje zkoušející a ke známce se vyjadřují ostatní členové maturitní komise. V 
případě rozdílných názorů dá předseda (místopředseda) maturitní komise o známce hlasovat. V případě, 
že žák bude klasifikován u praktické maturitní zkoušky známkou nedostatečnou, napíše maturitní komise 
pro ředitele školy stručně zprávu o průběhu maturitní zkoušky tohoto žáka s odůvodněním hodnocení. 
 
 
 
V Třebíči dne 1.10.2021 
 

Ing. Lenka Francová v. r. 
ředitelka školy 

 
 
 
  


