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CIZÍ JAZYK 
ANJ –Skupina 2 (Valentová) 
 
1) Study and revise the passive voice: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive 
 
2) Practise the passive voice: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080901-cviceni-trpny-rod-tvoreni-trpneho-rodu 
 
3) Prepare an overview of Maturita topics 19 and 20 
a)https://www.cebos.com/blog/milestones-automotive-manufacturing/?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM 
 
b)https://www.idrivesafely.com/defensive-driving/trending/evolution-
automobile?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM 
 
c)https://www.explainthatstuff.com/historyofcars.html?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM 
 
4) Write a short essay and email it back to me (katerina.valentova4@skoda-auto.cz); the deadline is 19th March 2020 
 
Školní filmový klub, jehož jste členem, pořádá filmové odpoledne, kde bude možnost shlédnout film v anglickém jazyce. 
Chcete na tuto akci pozvat i zahraničního lektora pana Robinsona. 
 
Napište panu Robinsonovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

 uvedete základní informace o akci (datum, čas, místo atd.); 

 uvedete alespoň tři informace o filmu; 

 pozvete zahraničního lektora na akci. 
 
5 )Maturita topics 1-20! 
 
NOVÉ (17.03.2020) 
Hi folks,  
Here are some tasks for you to do so that you don´t miss the school so much :D 

1) Sledujte Edmodo! 

2) Pro procvičování gramatiky se nyní můžete na jeden měsíc zdarma registrovat na stránkách 

https://www.englishme.cz/ a procvičovat gramatické jevy, o kterých víte, že vám dělají problémy 

3) Na stránce: https://www.statnimaturita-anglictina.cz/ procvičujte didaktické testy a poslechy (je zde i řešení) 

4) Napište, prosím, esej a pošlete ji na můj mail (katerina.valentova4@skoda-auto.cz): 

Anglický časopis vaší školy vyhlásil soutěž o nejlepší vypravování na téma: 

“An Unexpected Visitor” 

Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit. 

Napište vypravování na dané téma v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 
 napíšete, co jste právě dělal/a, když se nečekaná návštěva objevila; 

 uvedete, kdo vás nečekaně navštívil; 

 budete vypravovat, jak návštěva probíhala; 

 sdělíte, jaké pocity ve vás nečekaná návštěva vyvolala a proč. 

 

Deadline pro odevzdání eseje je 27.03.2020 – pouze pro maturanty! 
 

5) Procvičujte odpovědi na otázky z první části maturitní zkoušky: 

Food and drink 

https://www.explainthatstuff.com/historyofcars.html?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM
https://www.englishme.cz/
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/
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Is your diet healthy? Why do you think so? 
Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why? 
When did you last shop for food? Tell me about it? 
Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not? 
Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why? 
In your opinion, what should a school canteen be like? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you often go to the cinema? Why / why not? 
Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why? 
Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not? 
When did you last read a book? Which one? Tell me more about it. 
Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not? 
What would you do if you had a whole month for yourself? Why? 
 
Holidays and travelling 
Do you enjoy travelling on your own? Why? / Why not? 
Where did you last go on holiday? Tell me about it. 
Have you ever hitchhiked when travelling? Why? / Why not? 
Would you rather spend the holiday in the mountains or at the seaside? Why? 
What are the advantages and disadvantages of going on holiday with a travel agency? 
Should people speak the language of the country they are going to visit? Why? / Why not? 
 
Everyday life 
Can you tell me something about your typical school day? 
What did you do last Saturday night? Tell me about it. 
Can you imagine your life without your friends / school mates? Why? / Why not? 
What would you change about your weekends? Why? 
In your opinion, do teenagers like spending time with their parents? Why? / Why not? 
Should teenagers have part-time / weekend jobs? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you eat fruit and vegetables? Tell me about it. 
Are you interested in reading magazines about healthy eating? Why? / Why not? 
When was the last time you went to a doctor? Tell me about it. 
Have you ever bought bio / chemical-free products? Why? / Why not? 
Have you ever been frightened at the dentist´s? Why? / Why not? 
In your opinion, should young people exercise more? Why? / Why not? 
 
Interpersonal relationships 
What is your best friend like? Tell me about him / her. 
Who in your family is really similar to / different from you? Tell me about him / her. 
When did you help a friend / someone with something? Tell me about it? 
How much time do you spend with your friends online? Why? 
Do you think you will get married in your twenties? Why? / Why not? 
If you could choose a famous person as a friend, who would it be? Why? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you like reading books? Why? / Why not? 
What stories or books did you enjoy when you were a child? Why? Tell me about them. 
Which types of books or authors are popular with your classmates? Why? 
Have you ever read a book in English? Tell me about it. / Why not? 
Do you think you can improve your English by reading books? Why? / Why not? 
When was the last time you didn´t finish a book? Why? Tell me about it. 
 
Travelling and transport 
Do you use public transport? Why? / Why not? 
What do you think are the advantages / disadvantages of public transport? Why? 
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What is your best / worst experience travelling by public transport? Tell me about it. 
Have you ever taken a taxi? Tell me more about it. / Why not? 
Should public transport in big cities be free? Why? / Why not? 
If you could, what would you improve about public transport in your town / city? Why? 
 
Learning and education 
What do you like about your school? Tell me about it. 
Which after-school activities does your school offer? Tell me about them. 
Can student have a meal at school? Tell me about it. / Why not? 
Would you recommend this school to your friends? Why? / Why not? 
Should the school organize more trips / sport courses? Why? / Why not? 
What would you change about the school? Why? 
 
Mass media 
Do you watch news on TV? Tell me more about it. / Why not? 
Where do you find information when you need it? Why? / tell me about it. 
Have you ever read a magazine in English? Tell me more about it. / Why not? 
Which modern technology could you not live without? Why? 
How did the people in the past spend their evenings without a TV? What do you think? 
Should TV commercials for cigarettes and alcohol be banned? Why? / Why not? 
 
Travelling and transport 
Do you like cycling? Why? / Why not? 
Do you ever walk for pleasure? Why? Why not? 
When did you last use public transport? Tell me about it? 
Where is the furthest place you have travelled to? Tell me about it? 
In your opinion, what is the safest / most dangerous form of transport in your country? Why? 
In your opinion, should cars be allowed in the centre of towns and cities? Why? / Why not? 
 
Customs and traditions 
Which Czech holiday or custom do you enjoy most? Tell me about it? 
What do you not like about Christmas? Why? Tell me about it. 
Have you ever celebrated New Year´s Eve? How? Why not? Tell me about it. 
Would you rather celebrate your birthday with your friends than with your family? Tell me about it. 
In your opinion, will St. Valentine´s or Halloween celebrations ever be as popular here as in the USA? Why? / Why not? 
Should children be told that Christmas presents are bought by parents? Why? / Why not? 
 
Life in society 
Do you often / regularly watch the TV news / read newspapers? Why? / Why not? 
Would you like to become a politician? Why? / Why not? 
Should everybody be interested in politics? Why? / Why not? 
What do you think about the European Union? 
What problems can teenagers have in our society? Tell me about them. 
Have you ever thought of moving to another country? Why? / Why not? 
 
Services 
Do you travel on holiday with a travel agency? Why? / Why not? 
When did you last use the post office´s services? Why? Tell me about it. 
Do you prefer using public transport or walking to school / round the city? Why? 
Have you ever received bad service in a restaurant or in a shop? Tell me about it. 
In your opinion, should there be a library in every village or small town? Why? / Why not? 
Would you borrow money from a bank for you studies / to buy a flat? Why? / Why not? 
 
Traditions and celebrations 
What is your favourite (family) celebration / holiday? Tell me about it. Why? 
Are you / your family interested in / good at keeping traditions? Tell me about it. / Why not? 
When you were a child, what type of presents did you like to get? Tell me about it. 
Do you think giving money instead of real present is a good idea? Why? / Why not? 
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Should children learn about traditions and customs at schools or at home? Why? 
Which of your typical traditions or holiday might be surprising for foreigners? Why? 
 
Health and body care 
How do you usually relax after a day at school? Tell me about it. 
When was the last time you were / felt ill? Tell me about it. 
Do you ever read magazines or news articles about health? Why? / Why not? 
Do you think keeping a dog / a cat at home is unhealthy? Why? / Why not? 
How much money do you spend on beauty / body care? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you go to a doctor? Why? Tell me about it. 
What do you do at home when you are ill? Tell me about it. 
Is it important for you to be / keep fit / eat healthily? Why? / Why not? 
When did you last have to go to a dentist? How did you feel? Tell me about it. 
What would you do if you found someone lying on the street? 
Who do you think usually takes more care of their bodies – men or women? Why? 
 
Sport 
Are you good at / interested in sports? Why? / Why not? 
Do you like watching sport on TV? Tell me about it. / Why not? 
Where can you do sport in your town / city / village? Tell me about it. 
Do you think you will do more sports than today when you get older? Why? / Why not? 
Have you ever tried bungee jumping / snowboarding / sailing / golf? Tell me about it. Why not? 
In your opinion, should there be more P.E. lessons at secondary school? Why? / Why not? 
 
Environment 
Does your family recycle? Why? Why not? 
Are there any problems with air pollution because of cars / factories / industry in your town? Tell me about them. / Why 
not? 
How can you personally help to improve the environment? Tell me about it. 
Did you find the school lessons on ecology interesting? Why? / Why not? 
In your opinion, which type of transport is the most environmentally friendly? Why? 
Should every school have a recycling programme? Why? / Why not? 
 
Shopping 
Do you like going shopping? Why? / Why not? 
What is your favourite shopping place? Why? 
Where do you get the money you spend in the shops? Tell me something about it. 
What was the last thing you bought for someone else? Why? / Where did you buy it? 
Have you ever bought anything online? Tell me something about it. / Why not? 
Would you buy anything in a second hand shop? Why? / Why not? 
  

6) Procvičujte odpovědi na otázky ke třetí části maturitní zkoušky: 

The USA 
What do you know about the USA? (capital, political system, geographical features) 
Do you know anything about the history of the USA? 
What places would you like to visit and why? 
What places are popular among tourists? 
What famous cities are there?  
What do you know about typical US sports and cuisine?  
Do you know any famous Americans? 
 
 

New York and Other Big US Cities 
What do you know about New York? 
What places would you like to visit? 
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Do you know any other famous cities in the USA? 
What cities are popular among tourists and why? 
 

The UK and the Republic of Ireland 
What are the parts of the UK? 
How many people live there? 
What famous cities are in the UK? 
What do you know about Scotland, Wales, Northern Ireland and Ireland? 

 
London and Other Capitals in the UK 

 
How many people live in London? 
Do you know anything about the history of London? 
What famous places / sights are there?  
What places / sights would you like to visit? 
Have you ever been to London? What did you visit? 
How can you travel in London? 
Where does the Queen live? And the Prime Minister? 
 

Volkswagen Concern 
 
What do you know about VW concern? 
What branches in VW do you know? 
Can you name any important people for VW? 
What famous models do you know? 
What is the future of VW? 
Would you like to have a VW car? Why / Why not? 
 

The Commonwealth of Nations 
 
What do you know about the Commonwealth? 
Can you name some members? 
Who is the head of the Commonwealth?  
Choose one member you would like to talk about except the UK. 
 

The Czech Republic and Prague 
What do you know about our history?  
What famous cities/places are here? 
Can you speak about our economy? 
What is interesting for tourists? 

Škoda Automotive Company; Škoda Academy 
What do you know about the history of ŠKODA AUTO? 
What do you know about Laurin and Klement? 
What was produced in ŠKODA at the beginning? 
What ŠKODA cars do you like? 
What places are popular among tourists? 
What is the newest type of car made in ŠKODA? 
What do you know about ŠKODA Academy? 
 

Means of transport 
 
What means of transport do you know? 
What means of transport do you prefer? Why? 
Can you say some advantages / disadvantages of ...? 
Can you describe an interesting travelling moment? 
How do you travel in the Czech Republic? 

 
Holidays and Celebrations 
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What is your favourite holiday? 
How do you celebrate Christmas? 
What are the differences between our customs and British ones? 
What do you know about Thanksgiving/Halloween? 
Do you celebrate Easter? 

 
Culture 

Are you interested in culture? 
Do you read books? 
Who is your favourite author? 
What is your favourite book? 
What kinds of films do you like? 
Do you visit galleries, museums, theatres? 
Do you go to concerts? 
Do you like modern or classical music? 

 
National Sports 

What sports are popular in The United Kingdom, Ireland, USA, Canada, Australia and New 
Zealand? 
Do you know any famous top leagues? 
Do you know any popular sportsmen from English speaking countries? 
Do you attend live sport events? 
Have you ever tried any adrenaline sports? 
How often do you do sports? 

 
Modern Communication Technologies 

What kind of communication do you prefer? 
How often do you use a computer / mobile? 
Do you download films or music from the Internet? 
What are your favourite TV programmes? 
What applications do you use? 
Do you use any social networks? 
 

Housing 
 
What are typical houses in the English speaking countries? 
What are advantages and disadvantages of living in a city or in a village? 
Do you live in a house or a flat? 
What will be housing in 100 years like? 
 

Traditional Cuisines 

 
What British meals or drinks do you know? 
What American meals or drinks do you know? 
What are typical Czech meals and drinks? 
What is your favourite meal and drink? 
How often do you eat out? 
Do you eat fast food? 
 

Health and Diseases, Healthy Principles 
 
What do you do to keep fit? 
Do you eat healthy food? 
Do you think Czech people are healthy? 
What harms our health? 
How often are you ill? 
When did you last go to the doctor? Why? 
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Describe our health service/system. 
 

Taking Up a Career 
 
What kinds of jobs require university education? 
What kinds of jobs do not require university education? 
What are your plans for your future career? 
Do you want to study at university? 
 

The World´s Most Serious Environmental and Social Problems 
 
What are the problems of today’s world? 
Can you tell me something about current affairs in the world? 
Mention wars, terrorism, bad political situation, poverty, refugees, etc. 
How about the environment? What are the main problems? 
Do you recycle?  
 

History and Development of Cars, Future Visions 
 
What was the first car ever produced? 
What inventions had a huge impact on car industry? 
What were the most significant changes in car industry?  
What can we expect in car development in future? 
What challenges will the car industry face i21st Century? 

 
Car and Car Parts; Driving a Vehicle 

Can you describe the exterior of the car? 
Can you describe the interior? 
What are the types of engines? 
What car would you like to have? Why? 
Have you got a driving licence? How do you get one? 

 

Díky za váš přístup k samostudiu! Thinking of you! 
 
 

SKUPINA DLOUHÁ 

 
1. QUIZLET – SIMPLE PAST X PRESENT PERFECT, IRREGULAR VERBS, VOCABULARY 

UNIT 1 
2. MATURITA ORAL EXAM TOPICS 1.-15. 
3. ČLÁNEK: Napište článek podle zadání níže a zašlete mi jej na katerina.dlouha@skoda-

auto.cz do 20.3.2020 
 
Váš školní anglický časopis vyhlásil pro své čtenáře soutěž, ve které je vyzývá, aby napsali 
článek na téma 
„Den strávený v přírodě“. 
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit. 
Napište o dni stráveném v přírodě článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 

 uvedete, kdy, kde a s kým jste tento den strávil/a; 

 popíšete místo, kde jste tento den strávil/a; 

 budete vypravovat o tom, co jste v přírodě tento den zažil/a; 

 napíšete, jak jste se tento den cítil/a a proč. 
 

Skupina Dlouhá 23.-27.2020 
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1. Maturita oral exam topics 1.-20. 
2. Quizlet vocabulary unit 2,3 
3. Nová Maturita https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-

obdobi/anglicky-jazyk/testy-a-zadani-anglicky-jazyk  Poslech a didaktický test Maturitní 
zkouška 2016 – jaro 

4. Maturita – písemná práce 
Nedávno jste viděl/a film a chcete o něm informovat čtenáře kulturní rubriky školního anglického 
časopisu. Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém: 

 uvedete alespoň tři základní informace o filmu (např. název, filmový žánr, režie, 
obsazení); 

 stručně napíšete, o čem film je; 

 napíšete, co se vám na filmu líbilo/nelíbilo; 

 uvedete, zda film čtenářům doporučujete/nedoporučujete, a vysvětlíte proč. 
 
 
 
Na procvičování zdarma se můžete zaregistrovat na https://www.englishme.cz/ 
Pokud karanténní situace potrvá, procvičujte na webu https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-
zadani-z-predchozich-obdobi/anglicky-jazyk/testy-a-zadani-anglicky-jazyk 
 

 
 
 
S4.E  - německý jazyk 
Zadání samostatné práce:  
Vypracovat Didaktický test z německého jazyka: jaro 2017: https://www.statnimaturita-nemcina.cz/pisemna-prace.   
Slovní zásoba 1. dílu učebnice Direkt 1. - opakování 
Vypracovat téma ústní části maturity:  Česká republika  
 
13. KT   S4.E  - německý jazyk 
Zadání samostatné práce:  
Vypracovat Didaktický test z německého jazyka: jaro 2018: https://www.statnimaturita-nemcina.cz .   
Slovní zásoba 1. a 2. dílu učebnice Direkt. - opakování 
Vypracovat téma ústní části maturity:  Německo  
 
Maturitní sloh: 1. recenze na film, který jste nedávno viděli  (článek do časopisu) 120 slov 
  2.  reklamace nového notebooku,  vymyslete závadu, stručně ji popište, navrhněte řešení 
situace, formulujte své požadavky. Do textu zapracujte všechny náležitosti potřebné pro reklamaci! 
 
 

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/anglicky-jazyk/testy-a-zadani-anglicky-jazyk
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/anglicky-jazyk/testy-a-zadani-anglicky-jazyk
https://www.statnimaturita-nemcina.cz/pisemna-prace
https://www.statnimaturita-nemcina.cz/
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OBČANSKÁ NAUKA 
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DĚJEPIS 
Západní demokracie – učebnice str. 215,218, otázky str. 218 
KT 13 
Poměry třetího světa učebnice str. 218 až 220, otázky a úkoly str. 220 
Dějepis.com –Testy - 020, 021, 022 
KT 14 Poválečná ohniska konfliktů str. 219 až 220, otázky s. 220 
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MATEMATIKA 
 

Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška, 

 Onlineschool.cz, 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách. 

 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 

 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 

 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 
 
Odkaz na stránky Onlineschool.cz: 

 

https://onlineschool.cz/ 

 

 

Úkoly ke zpracování: 

 

Vektory, početní operace s vektory, skalární 
součin, úhel vektorů, kolmost 
 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro nástavbové studium Hudcová, Kubičiková PROMETHEUS: str. 222-231  

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16. březen 2020 

 

POZOR!!!  POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

 
 

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 
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Úkoly ke zpracování: 
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FYZIKA 
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Učebnice 88 - 95 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
Nevyučuje se 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
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EKONOMIKA 
 
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Je základem každého státu, je to složitý celek, ve kterém se uskutečňuje velké množství různorodých ekonomických 
činností, aby bylo možné zkoumat jednotlivé vztahy a ovlivňovat je, vytváříme strukturu národního hospodářství. 
Sektory: 
- Primární – zahrnuje prvovýrobu, řadíme sem těžbu, lesnictví, zemědělství, rybolov 
- Sekundární – je nositelem technického rozvoje, zahrnuje zpracovatelský průmysl, výrobu, 
rozvod energie, stavebnictví, nákladní doprava 
- Terciární – obchod, služby 
- Kvartální – věda, výzkum 
V České republice: 
- Největší podíl v HDP má sekundární sektor 
- Nejvíce se rozvíjí terciární sektor - rychlá návratnost investic 
- Kvartální sektor - stanovuje nedostatek financí 
- Primární sektor – útlum 
STÁTNÍ ROZPOČET 
Každý stát má své příjmy a výdaje, což se promítá ve státním rozpočtu. Sestavuje ho min. financí a schvaluje vláda. 
 P > V = přebytek 
 P < V = schodek  
 P = V = vyrovnaný 
Příjmy - -pojistné na sociální zabezpečení, -daně: z přidané hodnoty, z příjmů, spotřební, ostatní 
-poplatky soudní, úřední, clo 
Výdaje - -sociální účely, -zdravotnictví, školství, kultura, armáda 
-dotace do ekonomiky 
-státní správa (soudy, státní úřady, policie) 
Inflace, nezaměstnanost a Úřad práce 
Inflace 
zvyšování cen 
Měří se indexem růstu spotřebitelských cen. Je vytvořen tzv. spotřebitelský koš výrobků a služeb, které se nejvíce 
podílejí na spotřebě. Do 10% je inflace zvládnutelná. 
rozlišují se tři základní formy inflace: 
mírná inflace (do 10%) - inflace v rozsahu několika procent ročně, nemá příliš negativních dopadů 
pádivá inflace - znamená desítky a stovky procent ročně, vede ke zkreslování informací zprostředkovaných cenových 
systémem, k přerozdělovacím procesům a k zvyšování nejistoty při rozhodování o investičních variantách 
hyperinflace (1000 % ročně) - je mírou pohybující se v tisících, desetitisících a milionech procent ročně 
- rozvrací ekonomiku a vede ke ztrátě důvěry v národní měnu 
-podle příčin rozlišujeme: 
inflaci taženou poptávkou - růst cen v důsledku toho, že se poptávka zvyšuje rychleji než schopnost výrobců tuto 
poptávku uspokojit 
inflaci taženou náklady - růst cen v důsledku zvyšování výrobních nákladů 
-Nezaměstnanost 
Měří se % nezaměstnaných z počtu práce schopného obyvatelstva. V současné době se pohybuje kolem 8 %. EU 
považuje za solidní hranici 5%. Liší se podle regionů, nejnižší v Praze, nejvyšší Most, Karviná, severní Morava. 
Podpora v nezaměstnanosti – 5 měsíců do 50ti let, 8 měsíců do 55ti let, 11 měsíců nad 55 let 
Absolventi nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, stát za ně hradí pouze SP a ZP. 
Pokud dá výpověď zaměstnanec nebo ukončí pracovní poměr dohodou, podpora se snižuje.  
Přihlásit se musíme do 8 dnů od ukončení smlouvy, pokud jsme v evidenci, platí nám stát SP a ZP, musíme aktivně  
hledat práci. 
 
Úřad práce 
Vhodné zaměstnání si občan může hledat s pomocí příslušného územního úřadu práce. Úřady práce jsou orgány 
státní správy, řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Působí v okresních městech, někdy mají svou 
pobočku i v dalších větších městech. Ředitel každého úřadu práce je přímo odpovědný MPSV ČR. 
-Činností úřadů práce je: 
- poskytování informací občanům o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace 
- poskytování informací zaměstnavatelům o volných zdrojích pracovních sil 
- vedení evidence volných pracovních míst 
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- vedení evidence uchazečů o zaměstnání 
- poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání před nástupem do zaměstnání 
- poradenství pro občany a zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti, rekvalifikace 
- podněcování tvorby volných pracovních míst a podněcování k vytváření společensky účelných pracovních míst a 
veřejně prospěšných prací. 
 
1) Zjisti pomocí internetu údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých regionech ČR a u jednotlivých věkových kategorií. 
2) Porovnej míru nezaměstnanosti v EU a ve světě (nejméně u 8 států) 
3) Zpracuj do tabulek. 
4) Nezapomeňte, že součástí hodnocení 2. pololetí je sešit, připravte si ho pro hodnocení. 
 
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN  
 
 

Marketing 

 
Základem názvu je anglické slovo market – obchod. Je důležitá vědní disciplína ve vyspělých tržních 
ekonomikách. 

 
 

- podnikatelská filosofie, která se orientuje na uspokojování potřeb zákazníků a 

dosahování zisků. 

 
Vznik marketingu 

konec 19. stol. USA 
situace trhu  převyšovala poptávka nad nabídkou, konkurence malá,  

nedostatek zboží, podobné zboží 
marketingová činnost byla zúžena na tvorbu ceny, distribuci a jednoduchou propagaci 

nedostatek zboží na trhu otvírá prostor pro vstup nových výrobků, vzniká větší konkurence, trh se 
nasycuje → tato situace trvá až do dnešní doby. 

Výrobci musí situaci řešit např.: zlevněním výroby, reklamou, splátkovým prodejem. Důležitou roli má 
průzkum trhu. 
 
Průzkum trhu 

 
Cílem průzkumu trhu je nastínit předpoklady vývoje situace na trhu. Průzkum se zabývá 
přítomností a minulostí. Nejdůležitější část průzkumu je předvídat budoucí vývoj trhu. 

 
Výsledkem průzkumu je studie, která obsahuje základní předpoklady budoucího vývoje. 
Podniky používají studie ke stanovení dlouhodobých cílům, k zavádění nových výrobků na trh, k 
pronikání na nové trhy, vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů a k sestavování investičního 
programu. Hospodářská politika vlády využívání studie při dlouhodobých mezinárodních dohod.  

 
 

. Podklady pro průzkum trhu získáváme: 
- metodou od stolu: informace existují v podniku nebo mimo podnik. Cílem je informace rozdělit, 
zpracovat a vyhodnotit vzhledem k potřebám podniku. Informace vyhledáváme v účetnictví a v další 
evidenci.  
- metoda v terénu: informace v potřebném množství neexistují, získáváme je na základě přímého 
styku s trhem (trh prodejní, dodavatelský, distribuční). 
 
Při průzkumu trhu v terénu se používají tyto metody: - pozorování, dotazníky 
 
Postup při dotazníkovém výzkumu:  
1) Správně formulovat otázku vzhledem k cíli výzkumu 
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2) Stanovit počet dotazníků 
3) Distribuce dotazníků 
4) Určit způsob vyhodnocení 
 
Při současném průzkumu trhu se využívají i dostupné podklady např. výroční zprávy od obch. 
partnerů. 
Při průzkumu trhu se většinou využívá služeb specializovaných institucí a konzultačních firem.  

Důležitým úkolem je odhalit zájem spotřebitelů. 
 
Propagační akce – výstavy, veletrhy, soutěže, sponzoring 
 
Vlastní poznatky – doplnit vlastní poznatky z reklamy 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
 
Sk.5 
Dle pravoúhlého zobrazování narýsujte a okótujte do sešitu, rozměry volte vhodně poměřením ze zadání. 

 
 
 
Skupina 4 
 
Projděte si pravidla pro kreslení řezů a průřezů na níže uvedených webových stránkách 
 
http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23 
 
Následující obrázek nakreslete do sešitu a označte, v jakém případě se jedná o řez a průřez  

http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23


 

Verze k 18.03.2020 29/45 

 
 
 
Skupina 4 Nové 
 
 
Úkol 1: Nainstalujte  Creo na níže uvedeném odkazu  
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 

A vyzkoušejte jeho funkčnost 
Úkol 2: 
Prostudujte skripta v následujícím internetovém odkazu na téma „Tolerování rozměrů“. 
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf 
Na základě prostudovaného odkazu vypracujte do sešitu následující tabulku a určete druh uložení. 
 

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf
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MECHANIKA 
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY 
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MATERIÁLY 
 



 

Verze k 18.03.2020 34/45 

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 
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ELEKTRONIKA 
Zpracujte prezentaci na téma použití jednočipových mikropočítačů. Prezentaci zašlete na můj email. 
 
Téma zesilovače  
Zpracujte k maturitě téma Operační zesilovače se zápornou zpětnou vazbou. 
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ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Nastudovat autoelektroniku – materiály zaslané 3.3.2020. 
 
17.3. 
 Po prostudování materiálů z minulého týdne si připravte odpovědi na zadání: 
1. Palubní síť automobilu. 
2. Akumulátor - základní parametry, nabíjení. 
3. Alternátor - základní parametry, regulace výstupního napětí. 
4. Popište vlastnosti a způsob komunikace u datové sběrnice CANBUS.  
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MECHATRONIKA 
Prostudujte kurs na internetu odkaz https://www.youtube.com/watch?v=KgkzPK37Knw 
Sk. 5: Nastudovat převodníky, osciloskopy – materiály zaslané 4.3.2020. 
 
Simatic S7 
Prostudujte z poskytnutých digitálních materiálů problematiku diagnostiky PLC Simatic S7 
 
Sk. 5: 17.3. 
Po prostudování materiálů z minulého týdne si připravte odpovědi na zadání: 

1. Blokové schéma číslicového multimetru. Popište vlastnosti multimetrů. 

2. Osciloskopy – druhy, vlastnosti, použití. Vzorkování. 

3. Signálové a mezisystémové převodníky. 

4. Převodníky efektivní hodnoty. 

5. D/A převodníky. Nakreslete a popište čtyřbitový D/A převodník. 

6. Vyjmenujte a popište typy A/D převodníků. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KgkzPK37Knw
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
 
Elektronické řídící systémy (ventilové ostrovy) 
Popis - ventilový terminál festo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis – SIMATIC S7 IM 151 
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Domácí úloha: 
OHÝBACÍ PŘÍPRAVEK 
Zakresli pneumatické schéma ohýbacího přípravku podle obrázku. Nejprve na pracovní papír a teprve funkční 
schéma do sešitu.  
Plechový výstřižek má být ohnut do tvaru U, raznice je ovládána dvojčinným pneumatickým válcem. 
Ovládání válce má být realizováno nepřímo dvěma tlačítky T1 a T2. 
Stisknutím obou tlačítek se nejprve přestaví ovládací ventil 5/2 do pracovní polohy, kterým se přivede tlak do válce 
pro vysunutí pístnice, na které je připevněna raznice. 
 
Dodatečné podmínky: 
-pístnice smí vyjet pouze, když je v základní pozici A0 a je přítomen materiál a stisknou-li se obě tlačítka nejdéle do 
0,5 sekundy. 
-návrat se smí uskutečnit pouze z maximální vyjeté pozice A1 a pokud je uvolněno jedno nebo obě tlačítka, z toho 
vyplývá, že po dobu celé operace musí mít obsluha zařízení obě ruce na tlačítkách 
-na válci a na přítomnost materiálu použij indukční čidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verze k 18.03.2020 41/45 

PNEUMATIKA- samostudium 17.3.2020 
Popis úlohy: 
Broušení desek (použití funkce „OR“ – pneumatický „RS“ obvod) 
Posuvný stůl přesouvá dřevěnou desku pod pásovou brusku. 
Po stisknutí startovacího tlačítka (SET) dvojčinný válec vysune pístnici. Po uvolnění tohoto tlačítka zůstane pístnice 
ve vysunuté poloze. Po stisknutí tlačítka pro návrat (RESET) se opět vrátí do výchozí polohy. 
K řízení dvojčinného válce bude použito 
monostabilního pneumatického ventilu. Úlohu 
řešte s dominantní funkcí návratového tlačítka 
(RESET). 
 
Nakresli pneumatické schéma této úlohy. 
V případě nejasností mne kontaktujte: 
tel +420 730 863 938, nebo na e-mail: 
josef.kodrik1@skoda-auto.cz 

 
 
 
 

SOUPIS PRVKŮ 

Počet Popis Symbol 

1 Dvojčinný válec s nastavitelným tlumením 

v koncových polohách 

 

1 Monostabilní rozváděč 5/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Monostabilní rozváděč 3/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze otevřen 

 

1 Logický prvek „OR“ 

 

1 Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu 

vzduchu 

 

 

4 2

5
1

3

14

2

1 3

12

2

1 3

2

1 3

1 1

2

mailto:josef.kodrik1@skoda-auto.cz
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SOUVISLÁ PRAXE 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 
Napište funkce popisující obvod na obrázku. Obvod překreslete tak, aby jeho funkce byla stejná, ale bude obsahovat 
pouze obvody 7400. 
Vypracované řešení odešlete na mail zdenek.koloc@skoda-auto.cz případně david.lisler@skoda-auto.cz do 
6.4.2020 
 

 
 
 
  

mailto:zdenek.koloc@skoda-auto.cz
mailto:david.lisler@skoda-auto.cz
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Nakreslete schéma pro postupné sepnutí tří relé Re1, Re2 a Re3 nebo Re4. Každé relé je ovládáno vlastním 
tlačítkem Tl1 až Tl4 a relé po sepnutí tlačítkem zůstávají trvale sepnutá.   Zapnuté relé Re1 umožňuje zapnutí Re2. 
Zapnuté relé Re2 umožňuje zapnutí relé Re3  nebo  relé Re4.  Relé Re3 a relé Re4 jsou vzájemně blokována tak, 
aby je-li sepnuto relé Re3, pak není možné zapnout Re4 a naopak. Tlačítkem Tl5 lze všechna sepnutá relé 
vypnout. 
Vypracované řešení odešlete na mail zdenek.koloc@skoda-auto.cz případně david.lisler@skoda-auto.cz do 
6.4.2020 

 
  

mailto:zdenek.koloc@skoda-auto.cz
mailto:david.lisler@skoda-auto.cz
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Převodník kódu 
- doplňte pravdivostní tabulku, karnaughovu mapu 
- zjednodušte funkce 
- navrhněte schéma z hradel NAND 
- Vypracované řešení odešlete na mail zdenek.koloc@skoda-auto.cz případně david.lisler@skoda-auto.cz do 

6.4.2020 
 

 
 
 
 
 

vstup výstup    d c b a z Y x v 

0 6            

1 3            

2 0            

3 D            

4 E            

5 8            

6 4            

7 2            

8 1            

9 7            

A A            

B F            

C 6            

D 9            

E 5            

F             
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