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ÚVOD 

 

Tato publikace je určena primárně pedagogickým pracovníkům, kteří pracují s žáky se 

zrakovým postižením zařazenými v rámci společného vzdělávání v běžné škole a nejsou 

s problematikou vzdělávání těchto žáků dosud obeznámeni. Publikace přináší základní 

východiska a možné metodické postupy při výuce žáků se zrakovým postižením v předmětu 

ekonomika podniku nebo v předmětech s podobným zaměřením, které jsou na konkrétní 

střední odborné škole součástí profilu absolventa nebo patří mezi předměty rozšiřující 

odborné kompetence žáka.  

Hlavním smyslem publikace je nastínit základní vzdělávací strategie, principy a zásady 

uplatňované při výuce žáků se zrakovým postižením, ale také žáků s jiným postižením 

(specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra). Součástí textu je také popis 

některých pracovních postupů ověřených praktickými zkušenostmi při výuce žáků 

s postižením na speciální škole. 

Publikace dále nabízí užitečné ukázky výukových materiálů, které je možné využít při 

výuce integrovaných žáků s uvedeným postižením nebo mohou posloužit jako inspirace pro 

vlastní tvořivé postupy. 

Publikace je součástí ostatních informačních a metodických materiálů vydaných v rámci 

projektu Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků 

se zrakovým postižením v oblasti středního školství. 
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1 VÝCHODISKA A PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM 

POSTIŽENÍM V PŘEDMĚTU 

 

1.1 Charakteristika předmětu a vzdělávací cíle 

Obsah učiva a výsledky vzdělávání jsou nastaveny v konkrétním Školním vzdělávacím 

programu (dále jen ŠVP). Hlavním cílem předmětu ekonomika podniku, který je v oboru 

vzdělání Obchodní akademie součástí profilu absolventa, je získání a osvojení poznatků 

a dovedností souvisejících se základními podnikovými činnostmi v takovém rozsahu, aby 

absolvent byl schopen uplatňovat při plánování a rozhodování o těchto činnostech kritérium 

ekonomické efektivnosti, jednat přitom hospodárně a v souladu s etikou podnikání.  

Ekonomika podniku je na obchodní akademii součástí vzdělávacích oblastí Podnik, 

podnikové činnosti, řízení podniku a Finance, daně, finanční trh. Používané metodické 

postupy se současně významně opírají o dovednosti získané v obsahových okruzích 

vzdělávacích oblastí Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a Písemná 

a ústní komunikace. 

Učivo předmětu je součástí učebního plánu ve všech postupných ročnících oboru vzdělání 

Obchodní akademie. Obsah učiva je rozdělen do dílčích tematických celků tak, aby základní 

poznatky získané v nižších ročnících bylo možné ve vyšších ročnících postupně rozšiřovat a 

prohlubovat. Učivo je současně koncipováno tak, aby od druhého ročníku tvořilo smysluplný 

základ pro výuku účetnictví.  

Hlavním principem vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, a tedy 

i žáků se zrakovým postižením a/nebo jiným typem postižení, v maturitních oborech je 

maximální možné uzpůsobení podmínek pro vzdělávání, nikoliv redukce učiva 

nastaveného příslušným ŠVP. V předmětu ekonomika podniku je současně důvod pro určitou 

míru modifikace učiva zejména u žáků s těžkým zrakovým postižením – viz grafy a 

tabulky. Modifikace však neznamená redukci obsahu učiva, ale takovou úpravu metodického 

a pracovního postupu, která umožní osvojení učiva způsobem zohledňujícím konkrétní 

postižení žáka. I v tomto předmětu tedy platí zásada priority kompenzace postižení tak, aby 

s plným využitím vlastního nadání a píle žák obsáhl probírané učivo alespoň dostatečně 

a dosáhl alespoň dostatečných výsledků srovnatelných se stejně nadanými a pilnými žáky bez 

postižení. 
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1.2 Kompenzační pomůcky  

V úvodu kapitoly o kompenzačních pomůckách odkazujeme na publikaci Výuka účetnictví 

na středních školách pro zrakově postižené vytvořené v rámci projektu (Wagnerová M., Praha 

2016). Nezbytnou a prvořadou podmínkou správného výběru a způsobu využívání 

kompenzačních pomůcek je důkladné seznámení se speciálními vzdělávacími potřebami 

konkrétního žáka nejlépe ve spolupráci se školským poradenským zařízením (dále jen ŠPZ), 

které má žáka v péči. Balíček kompenzačních pomůcek se u každého žáka v průběhu studia 

může doplňovat nebo měnit v závislosti na progresi zrakového postižení, ale také díky 

zkušenostem, které učitel při práci s žákem nabývá a novým dovednostem, které si žák 

průběžně osvojuje. 

Základní kompenzační pomůckou, kterou žáci se zrakovým postižením při výuce 

ekonomiky podniku používají, je počítač (stolní nebo přenosný) vybavený příslušnými 

speciálními aplikacemi a přídavnými zařízeními. V závislosti na stupni zrakového postižení
1
 

využívají žáci zejména tyto speciální aplikace: 

1. střední slabozrakost – postačí příslušné nástroje běžně používaných aplikací balíčku MS 

Office pro zvětšování zobrazovaného textu a znaků 

2. silná slabozrakost – zvětšovací programy s hlasovou podporou 

3. těžce slabý zrak – zvětšovací programy s hlasovou podporou a/nebo odečítače obrazovky 

s hlasovou syntézou 

                                                 
1
 Klasifikace zrakového postižení podle WHO (Světové zdravotnické organizace) 

 

Druh zdravotního postižení 

Střední slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum 

rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového postižení 1 

Silná slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum 

rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20, kategorie zrakového postižení 2 

Těžce slabý zrak: 

a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 

1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, kategorie zrakového postižení 3  

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 

stupňů 

Praktická nevidomost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení 

zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového 

postižení 4 

Úplná nevidomost: ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s 

chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 

Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize (MKN-

10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 
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4. praktická a úplná nevidomost – odečítače obrazovky s hlasovou syntézou a podporou 

braillského řádku 

Žáci se zachovanou možností zrakové kontroly mohou při práci s osobním počítačem 

s výhodou využít individuální nastavení zobrazení dle příslušného zrakového postižení 

(kontrast, jas, barevné schéma). Při čtení textu mohou využít řadu nástrojů, které nabízí 

Centrum usnadnění přístupu nebo konkrétní počítačová aplikace. Zejména se jedná o zvětšení 

textu nebo části obrazovky pomocí různých softwarových lup. Více informací o možnostech 

individuálního nastavení naleznete v publikaci Kompenzace zrakového handicapu využitím 

výpočetní techniky vytvořené v rámci projektu (Jelínek J., Praha 2012).  

 

Obr. 1 – Ukázka nastavení zobrazení „vysoký kontrast černá“ 

 

Žáci při práci používají dle svých individuálních potřeb další optické pomůcky, jako jsou 

brýle, turmony a ruční zvětšovací lupy. Je vždy užitečné pozorováním zjistit, zda a do jaké 

míry tyto pomůcky žák opravdu používá, příp. po konzultaci s žákem, jeho zákonným 

zástupcem, učiteli jiných předmětů nebo příslušného školního poradenského zařízení 

navrhnout změnu nebo využití jiných pomůcek. 
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1.3 Učebnice a výukové materiály 

 V této kapitole opět odkazujeme na pravidla pro tvorbu digitálních učebnic 

a materiálů, která jsou popsána v publikaci Výuka účetnictví na středních školách pro zrakově 

postižené (Wagnerová M., Praha 2016). 

Digitalizovaná verze učebnic a výukových materiálů je obvykle vytvořena pro 

všechny žáky jednotně bez ohledu na typ a míru jejich postižení. Při práci s nimi je však 

vhodné je průběžně upravovat tak, aby vyhovovaly potřebám jednotlivých žáků s konkrétním 

postižením. 

Pro nevidomé a těžce slabozraké žáky je při tvorbě digitálních učebnic a materiálů 

vhodné vyloučit grafické prvky, v kterých se nedokážou orientovat buď vůbec, nebo jen velmi 

obtížně. Jde zejména o obrázky, schémata, grafy a tabulky s výjimkou tabulek s jednoduchým 

záhlavím a malým počtem sloupců. Pro žáky, kteří používají při práci zrakovou kontrolu, lze 

využít i tištěnou verzi učebnic a materiálů v případném požadovaném zvětšení.  

Zadání jednotlivých praktických úloh a testů doporučujeme připravit jako samostatné 

dokumenty. Pokud zadání obsahuje více úkolů, je třeba je uvádět v takovém pořadí, které 

respektuje způsob čtení textu pomocí odečítače s hlasovou syntézou, tj. postupně od začátku 

do konce bez možnosti rychle se zorientovat na stránce, např. si uvědomit, že v dolní části 

stránky je poznámka nebo příloha. Žák v důsledku toho stráví zbytečně mnoho času čtením 

údajů, ke kterým se bude muset při řešení úlohy vracet, než se dostane k zadání konkrétních 

úkolů. Smyslem těchto úprav je především úspora času, který žák potřebuje k řešení úloh a 

testů. Pro nevidomého žáka je vhodné připravit zadání také v braillském tisku, zejména pokud 

o to sám požádá. 

 

1.3.1 Učebnice 

Pro výuku ekonomiky podniku oboru vzdělání Obchodní akademie používáme 

učebnice Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol 1 až 4 autorského 

kolektivu Petr Klínský, Otto Münch, Yvetta Frydryšková a Jarmila Čechová. Od roku 2016 

existuje elektronická verze těchto učebnic, která je dobře využitelná pro slabozraké žáky, příp. 

žáky s těžším zrakovým postižením, které ještě při současném využití zvětšovacích programů 

umožňuje zrakovou kontrolu. Pro nevidomé žáky je práce s elektronickou učebnicí 

prostřednictvím čtečky Flexibooks již méně vhodná, příp. téměř nemožná, neboť velmi málo 

přehledná. Pro potřeby našich žáků jsme proto učebnice postupně digitalizovali převedením 

do prostého textu formou samostatných dokumentů vytvořených v MS word. Pro lepší 

přehlednost a snadnější orientaci je učebnice rozdělena do samostatných složek a v jejich 
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rámci do samostatných dokumentů podle jednotlivých kapitol, neboť pro žáka s těžkým 

zrakovým postižením je obtížné pracovat s rozsáhlým a složitě strukturovaným dokumentem. 

Jako samostatné dokumenty jsou zpracována také souhrnná cvičení zařazená v učebnici na 

konci jednotlivých kapitol nebo podkapitol. S takto strukturovanou učebnicí se žáci s těžkým 

zrakovým postižením naučí rychle a snadno pracovat jak v rámci vyučování, tak v rámci 

domácí přípravy. 

 

Obr. 2 – Ukázka struktury digitalizované učebnice pro 1. ročník 

 

K procvičování zejména ekonomických výpočtů používáme také cvičebnici 

Ekonomika pro střední školy 1 až 9 autorů Petra Klínského a Otto Müncha, kterou jsme pro 

potřeby našich žáků digitalizovali stejným způsobem jako výše uvedenou učebnici. 

Podpůrně je vhodné při výuce ekonomiky podniku používat také pracovní listy 

v digitalizované podobě, které jsou vhodným výukovým materiálem pro žáky vzdělávané na 

základě individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Žáci s nimi mohou pracovat jak 

v rámci denní docházky s dopomocí učitele, příp. asistenta pedagoga, tak v rámci domácí 

přípravy. Formální úpravy pracovních listů provádíme dle potřeb konkrétního žáka. 

Výhodou digitalizovaných učebnic a pracovních listů je jejich univerzální využitelnost 

pro všechny žáky se zrakovým postižením, kteří používají různé kompenzační pomůcky, 

především lupy, zvětšovací programy a odečítače. 

 

Kapitoly učebnice rozdělené do samostatných složek  

 

Kapitola 1 a cvičení k jednotlivým tématům 
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1.3.2 Grafy a schémata 

V předmětu ekonomika podniku používáme kromě digitalizovaných učebnic také učební 

pomůcky ve zvětšeném a zvýrazněném tisku vhodné pro žáky se zachovanou zrakovou 

kontrolou nebo v reliéfním tisku pro nevidomé žáky.  U grafických znázornění ekonomických 

jevů a procesů pomocí schémat a grafů je však třeba pečlivě zvážit vhodnost jejich využití 

jako názorných pomůcek pro nevidomé žáky. Primárním cílem by mělo být napomoci lepší 

představě žáků o grafické podobě zkoumaných jevů, nelze je proto zahltit množstvím grafů a 

schémat,  jejichž vnímání prostřednictvím hmatu by mohlo být kontraproduktivní a vytvořit 

v představách žáka neúčelnou změť a chaos. V tomto případě doporučujeme držet se pravidla 

„Méně je někdy více“. Při tvorbě reliéfních učebních pomůcek je vhodné dodržovat určité 

zásady, jejichž stručný výčet uvádíme: 

- vytvářet pouze takové materiály, které pomáhají pochopit podstatu probíraného učiva – 

např. v tématu Podstata a fungování tržní ekonomiky bychom měli žákovi nabídnout 

grafické znázornění jednoduché křivky poptávky a nabídky, příp. bodu tržní rovnováhy 

nikoliv už např. komplikovaný graf posunu křivky poptávky nebo nabídky    

- grafická znázornění je třeba zjednodušit oproti jejich běžnému zobrazení v tištěné podobě  

- jeden graf (schéma) by měl být umístěn zásadně na samostatném listu formátu A4 – viz 

srovnání obr. 3  a obr. 4 

- pro lepší pochopení principu konstrukce grafu je třeba reliéfní tisk doplnit alespoň 

stručnými popisky v Braillově písmu – viz obr. 5 

Názorné ukázky v reliéfním i braillském tisku je dnes možné vytvořit velmi snadno 

pomocí příslušné techniky. Nemá-li škola s integrovaným žákem se zrakovým postižením 

k dispozici braillskou tiskárnu nebo fuser, je možno požádat o pomoc a spolupráci organizace, 

které se specializují na pomoc lidem se zrakovým postižením, např. SONS, Tyfloservis, 

Tyflocentrum, příslušné SPC, které může následně zajistit jejich dodání. V případě potřeby je 

možné se obrátit s konkrétním požadavkem také na naši školu. 
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Obr. 3 – Ukázka nevhodně koncipovaného reliéfního tisku s umístěním několika grafů na jednom listu, kdy se nevidomý žák ve změti čar velmi 

obtížně orientuje 
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Obr. 4 – Ukázka jednoduchého grafického znázornění křivky  poptávky v reliéfním tisku umístěném na samostatném listu, v kterém se nevidomý 

žák poměrně dobře zorientuje 
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Obr. 5 – Ukázka grafického znázornění tržní rovnováhy v reliéfním tisku s popisky v Braillově písmu pro nevidomého žáka 
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1.3.3 Tabulky 

V předmětu ekonomika podniku se práci s tabulkami nelze zcela vyhnout zejména při 

řešení početních a praktických úloh. Pro nevidomé a těžce slabozraké žáky je přijatelná práce 

s jednoduchými tabulkami s malým počtem sloupců srozumitelného obsahu, proto je třeba 

tabulky, které jsou součástí učebnic a jiných materiálů (např. zadání úloh a písemných 

zkoušek), upravit nejlépe zvlášť pro konkrétního žáka tak, aby byl schopen s nimi pracovat. 

Složitě strukturované tabulky je pak lepší převést na text. 

Pro těžce slabozraké žáky je vhodné jednotlivé části tabulky (buňky) oddělovat tak, aby 

byly dobře rozpoznatelné. To lze provést jednoduše např. zvýrazněnými linkami, volbou 

kontrastních barev jako výplně buněk, dostatečnou výškou řádku apod. Nejvhodnější 

kontrastní barvy jsou černá a bílá, černá a sytě žlutá nebo tmavě modrá a sytě žlutá. Vhodné je 

také použít dostatečnou výšku řádků a šířku sloupců tak, aby čitelnost textu a číselných údajů 

nebyla ztížena linkami ohraničujícími tabulku nebo jednotlivé buňky. 

 

Ukázka č. 1 – Tabulka vhodná pro práci těžce slabozrakého žáka 

Karta dlouhodobého hmotného majetku číslo 3 

Podnik: Hotel centrál, Jahodová 16,736 01 Havířov 

Název majetku: Notebook Lenovo Thnikpad W541 

Technické parametry: Intel7, RAM 8 GB, HDD SSD 512 GB 

Výrobní číslo: 5440 8744 

Kategorie: výpočetní technika 

Umístění:  ředitelství 

Datum pořízení 12. 01. 2016 

Vstupní cena v Kč: 47 990 

Datum zařazení:  12. 01. 2016 

Odpisová skupina:  1 

Způsob daňových odpisů: zrychlený odpis 

Přehled odpisů 

Datum Koeficient Odpis Oprávky 
Zůstatková 

cena 

31. 12. 2016 3 15 997 15 997 31 993 

31. 12. 2017 4 21 329 37 326 10 664 

31. 12. 2018 4 10 664 47 990 0 
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Pro nevidomé žáky není třeba tabulku z grafického hlediska nijak upravovat, důležitá je 

ale snadná orientace v jednotlivých sloupcích a srozumitelnost číselných údajů, s kterými má 

žák následně pracovat. Číselné údaje nejen v tabulce jsou pro nevidomého žáka snadněji 

čitelné bez mezer mezi trojicemi řádů a bez pomlček uváděných za desetinnou čárkou místo 

nul (u peněžních částek). Pokud je tabulka součástí textu, je vhodné ji označit začátkem 

a koncem, aby žák věděl, že vstupuje kurzorem do buněk tabulky.  

 

Ukázka č. 2 – Tabulka vhodná pro práci nevidomého žáka 

Začátek tabulky 

Tvrzení Ano Ne 

a) při metodě kanban využíváme rozpis dílů podle kusovníku   

b) just-in-time umožňuje zrušit skladování nejpoužívanějších součástí   

c) metoda ABC neumožňuje využívat výpočet max. a min. zásoby   

d) metoda kanban znamená vyrábět podle přesně známých 
objednávek 

  

Konec tabulky 

 

Tabulky, které by práci nevidomého žáka příliš ztěžovaly nebo zpomalovaly, je vhodné 

převést na text, který je možné dále upravovat tak, aby žák snadněji dosáhl řešení úlohy. 

V takovém případě je třeba dát žákovi jasný návod (instrukci) k tomu, jak s upravenou 

tabulkou pracovat. 

 

Ukázka č. 3 – Úprava tabulky, která je pro práci nevidomého žáka obtížně využitelná  

 

Původní tabulka k úloze pro výpočet potřeby nákupu materiálu: 

Materiál MJ 
Cena za 

MJ 
Současná 

zásoba 
Maximální 

zásoba 
Nákup v kg Nákup v Kč 

Měkký plast kg 240 Kč 110 800   

Lepidlo kg 600 Kč 2 15   

Ventilek ks 19 Kč 900 5 000   

Úprava tabulky pro práci nevidomého žáka: 

Materiál 1: měkký plast 
Měrná jednotka: kg 
Cena za MJ: 240 Kč 
Současná zásoba: 110 kg 
Maximální zásoba: 800 kg 
Nákup v kg: 
Nákup v Kč: 
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Materiál 2: lepidlo 
Měrná jednotka: kg 
Cena za MJ: 600 Kč 
Současná zásoba: 2 kg 
Maximální zásoba: 15 kg 
Nákup v kg: 
Nákup v Kč: 
 
Materiál 3: ventilek 
Měrná jednotka: ks 
Cena za MJ: 19 Kč 
Současná zásoba: 900 kg 
Maximální zásoba: 5000 kg 
Nákup v kg: 
Nákup v Kč: 
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2 VYUČOVACÍ METODY A SPECIÁLNÍ POSTUPY 

 

Při výuce předmětu ekonomika podniku žáků se zrakovým postižením je možné využít 

většinu běžných vyučovacích metod. Hlavním kritériem jejich výběru je typ a míra 

zrakového postižení žáka, příp. jiného typu postižení, a úroveň dosud získaných dovedností 

potřebných pro práci s kompenzačními pomůckami a výukovými materiály.  

 

2.1 Základní výukové strategie 

Hlavními vyučovacími metodami v předmětu ekonomika podniku jsou i u žáků se 

zrakovým postižením metody slovní – výklad, řízený dialog, diskuze a metody problémové 

– řešení praktických úloh, výpočty ekonomických veličin a ukazatelů, písemná cvičení. 

Předmět poskytuje dostatečný prostor k využití různých metod samostatné práce i u žáků 

s těžkým zrakovým postižením, na druhé straně lze velmi dobře uplatnit také metody práce 

ve skupinách. Pro doplnění a rozšíření některých témat je vhodné využít samostatně 

zpracované referáty, prezentace nebo seminární práce. Jakkoliv se může zdát, že nevidomý 

nebo těžce slabozraký žák nemůže pracovat s otevřenými informačními zdroji nebo 

samostatně formátovat dokument, je třeba ujistit čtenáře, že i takové dovednosti si  žáci se 

zrakovým postižením mohou pilným tréninkem osvojit. 

Vzdělávání žáků s jakýmkoliv typem postižení však vždy vyžaduje určitou míru 

individualizovaného vyučování, kdy každý žák volí vlastní tempo a způsob, který mu 

individuálně vyhovuje. Proto je důležité znát specifické vzdělávací potřeby žáka nejlépe ještě 

před započetím vzdělávání, kdy hlavním podkladem je dobře zpracované doporučení ŠPZ ke 

vzdělávání žáka se specifickými vzdělávacími potřebami. V případě potřeby je vhodné se 

obrátit osobně na příslušného pracovníka ŠPZ, příp. na rodiče žáka nebo učitele základní 

školy, kterou navštěvoval. Nejvíce informací o  reálných vzdělávacích potřebách ale získá 

učitel při osobním kontaktu s žákem, kdy s využitím běžně používaných postupů jako je 

pozorování, rozhovor nebo praktická ukázka práce s kompenzačními pomůckami nejlépe 

zjistí nejvhodnější způsob práce s žákem a potřebnou míru uzpůsobení podmínek pro jeho 

efektivní vzdělávání. 

 

2.2 Ekonomické výpočty 

Nedílnou součástí předmětu ekonomika podniku jsou ekonomické výpočty jak z oblastí 

jednotlivých podnikových činností, tak i obecné ekonomie. Pro zvýšení efektivnosti práce je 

vhodné zejména pro žáky s těžkým zrakovým postižením upravit zadání úloh tak, aby bylo 
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dostatečně přehledné a srozumitelné, aby se jejich řešení nestalo pro žáka jen marným 

hledáním údajů a potřebných podkladů. Určité zásady, které je přitom třeba dodržet, jsme již 

naznačili v kapitole 1.3.3 Tabulky, nyní si názorně ukážeme, jak správně strukturovat zadání 

úlohy a postup řešení pro nevidomého žáka. 

 

Ukázka č. 4 – Úprava zadání početní úlohy pro žáky s těžkým zrakovým postižením 

Původní zadání úlohy – tabulka je pro nevidomého žáka nepřehledná 

Úloha: Student Agency, a. s. zakoupila 9 nových autobusů za celkovou cenu 
110 000 000 Kč. Každý autobus najede ročně 250 000 km a plánovaná životnost je 
1 500 000 km. Dle zákona o daních z příjmů jsou autobusy zařazeny do odpisové 
skupiny 2. Na základě těchto údajů vypočítejte: 

a) účetní odpisy podle plánované životnosti 

b) rovnoměrné daňové odpisy 

c) zrychlené daňové odpisy 

Rok 
Účetní odpisy 

Daňové odpisy 
rovnoměrné 

Daňové odpisy zrychlené 

Odpis Oprávky Odpis Oprávky Odpis Oprávky 
Zůstatková 

cena 

        

        

 

Zadání úlohy upravené pro nevidomého žáka – jednotlivé úlohy řeší nevidomý žák 

postupně v samostatných tabulkách 

Úloha: Student Agency, a. s. zakoupila 9 nových autobusů za celkovou cenu 
110000000 Kč. Každý autobus najede ročně 250 000 km a plánovaná životnost je 
1500000 km. Dle zákona o daních z příjmů jsou autobusy zařazeny do odpisové 
skupiny 2. Na základě těchto údajů vypočítejte: 

a) účetní odpisy podle plánované životnosti – výpočet proveďte do tabulky 

Tabulka 

Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 

    

    

Konec tabulky 

b) rovnoměrné daňové odpisy – výpočet proveďte do tabulky 

Tabulka 

Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 

    

    

Konec tabulky 

c) zrychlené daňové odpisy – výpočet proveďte do tabulky 

Tabulka 
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Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 

    

    

Konec tabulky 

 
Žáci s těžkým zrakovým postižením používají k výpočtům softwarovou kalkulačku, která 

je součástí příslušenství operačního systému. S kalkulačkou obvykle velmi dobře spolupracují 

speciální aplikace pro práci nevidomých, jako jsou zvětšovací programy s hlasovou podporou 

a/nebo odečítače obrazovky s hlasovou syntézou. Pro zrychlení práce se softwarovou 

kalkulačkou je vhodné naučit žáky využívat minimálně alespoň nástroje kopírování a 

vkládání jak algoritmů výpočtu, tak zjištěných výsledků. Velmi důležitý je přitom správný 

zápis algoritmu, aby práce se softwarovou kalkulačkou byla co nejefektivnější. 

Nejpodstatnějším pravidlem je zakončit každý algoritmus znaménkem „=“ protože v tom 

případe kalkulačka po jeho vložení zobrazí rovnou výsledek, který je možno přímo zkopírovat 

a vložit zpět do řešení úlohy. Nezáleží přitom vůbec na tom, zda jsou početní znaménka 

v algoritmu napsána bez mezer mezi údaji nebo s mezerami. Vzhledem k tomu, že celá práce 

směřuje k co největší úspoře času, vedeme naše žáky k tomu, aby mezery při zápisu algoritmu 

nepoužívali, byť to neodpovídá typografickým pravidlům. Druhým pravidlem důležitým pro 

zrychlení práce je zápis algoritmu výpočtu nejlépe na samostatný řádek. V tom případě ho 

může i nevidomý žák poměrně snadno označit a vložit do kalkulačky. Pro učitele je kontrola 

takto zaznamenané úlohy trochu náročnější, ale nevidomému žákovi velmi usnadňuje práci. 

Podstatný je přitom výsledek a efektivnost práce žáka. 

 

Ukázka č. 5 – Postup a způsob zápisu nevidomého žáka při řešení početní úlohy 

Zadání úlohy: Hrubá mzda zaměstnance činí 25400 Kč. Zaměstnanec podepsal prohlášení 

k dani z příjmů. Vypočítejte čistou mzdu zaměstnance. 

První výpočet: zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele  

= 25400/100*34=8636 Kč 

Jak žák postupuje: algoritmus  „= 25400/100*34=“  uvedený na samostatném řádku snadno 

označí, zkopíruje do schránky a vloží do kalkulačky, která rovnou zobrazí výsledek. Žák 

výsledek 8363 v kalkulačce zkopíruje do schránky a přenese zpět do výpočtu. 

Druhý výpočet: základ daně (tzv. superhrubá mzda) 

=8636+25400=34036 Kč 

Jak žák postupuje: výsledek předchozího výpočtu 8363, který má stále ve schránce, snadno 

vloží do algoritmu, vyhledá v zadání hrubou mzdu (využívá-li služeb asistenta, může ho 
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požádat o spolupráci, aby se nemusel do zadání vracet) a algoritmus „=8636+25400=“ opět na 

samostatném řádku snadno označí, zkopíruje do schránky a vloží do kalkulačky. Výsledek 

34036 v kalkulačce zkopíruje do schránky a přenese do výpočtu. 

 

Při řešení úloh obsahujících ekonomické výpočty ale vedeme i žáky se zrakovým 

postižením k přednostnímu používání aplikace excel, která nevyžaduje souběžné použití 

kalkulačky a práci žáků výrazně zrychluje. Žáci se zachovanou možností zrakové kontroly 

využívají aplikaci bez větších obtíží, u nevidomých žáků však záleží na úrovni osvojení 

dovedností s touto aplikací pracovat a dovednosti využívat pokročilá nastavení odečítače 

obrazovky s hlasovou syntézou. Počítače naší školní sítě jsou vybaveny odečítačem JAWS, 

někteří žáci dávají ale přednost práci s opensource odečítačem NVDA, jehož nastavení jsou 

pro jednoduché početní úkony v aplikaci excel snadnější.  

 

2.3 Samostatná práce a práce ve skupinách (týmová spolupráce) 

Žáci s těžkým zrakovým postižením jsou podobně jako žáci s lehčími formami postižení 

a žáci intaktní vedeni k samostatnému řešení dílčích úloh, čímž získávají a rozvíjejí 

kompetence, které jsou důležité pro jejich budoucí pracovní uplatnění. Pro samostatné řešení 

úloh je třeba jim poskytnout dostatečný čas, příp. přiměřeně zúžit rozsah zadání. Opět by se 

ale nemělo jednat o zásadní redukci učiva, ale např. omezení počtu podobných úloh, které má 

žák v rámci vyučovací hodiny vyřešit. Zbývající úlohy nebo jejich části je pak možno žákovi 

zadat k domácí přípravě.  

Na druhé straně se v předmětu uplatňují také metody týmové spolupráce, např. v rámci 

přípravy a realizace různých projektů, modelových situací a simulací. Je přitom velmi důležité 

dobře promyslet rozdělení rolí a dílčích úkolů v závislosti nejen na míře osvojených poznatků, 

dovedností a osobnostních předpokladů jednotlivých žáků, ale také podle typu a míry jejich 

postižení. Žáci s těžkým zrakovým postižením se velmi dobře uplatní např. při sběru, 

získávání, třídění a vyhodnocování získaných údajů, nelze jim ale zadávat úkoly vyžadující 

práci s grafickými výstupy – tvorba grafů a schémat, práce s obrázky. Při zpracování dat 

mohou být ale v rámci týmu pověřeni vytvořením jednoduchých tabulek s dopomocí jiného 

žáka, příp. asistenta pedagoga.  Dobře využitelná je jejich dovednost efektivního psaní všemi 

deseti, kdy se uplatní jako zapisovatelé nebo mohou vytvářet různé obchodní písemnosti a 

jiné textové dokumenty. Týmová spolupráce má pro žáky se zrakovým postižením velký 

význam, neboť jim pomáhá vytvářet a rozvíjet sociální dovednosti potřebné v profesním 
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i osobním životě. Proto doporučujeme i žáka s těžkým zrakovým postižením do skupinové 

práce zapojovat a vhodně motivovat jeho spolužáky ke spolupráci s ním. 

 

2.4 Práce s formuláři a písemnostmi 

V předmětu ekonomika podniku se nelze vyhnout ani práci s formuláři a ostatními 

písemnostmi, byť hlavní prostor pro ni jistě patří do výuky účetnictví a předmětů zaměřených 

na písemnou a elektronickou komunikaci – viz Výuka obchodní korespondence na středních 

školách pro zrakově postižené (Wagnerová M., Praha 2018). 

Žáci se zrakovým postižením v pásmu lehké a střední slabozrakosti pracují bez problémů 

s elektronickou nebo tištěnou verzí formulářů. Podle individuálních potřeb žáků je možné 

využít zvětšení tištěných formulářů na kopírce nebo tisk ve zvětšeném písmu, nejčastěji ale 

žáci pracují s digitální verzí formulářů s využitím softwarové lupy nebo zvětšovacích 

programů. 

Žáci s těžkým zrakovým postižením pak pracují výhradně s digitalizovanými formuláři. 

Elektronický formulář musí být pro tyto žáky formálně zjednodušen tak, aby se v něm dobře 

zorientovali a mohli s ním dostatečně efektivně pracovat. Nevidomí žáci pracují s formuláři 

ve formě prostého textu bez grafických prvků a tabulek. Jednotlivé předtištěné údaje je 

vhodné pro lepší přehlednost uvádět zvlášť na samostatném řádku. Doplňování konkrétních 

údajů je tak pro žáka přehlednější a srozumitelnější.  Jako vhodná pomůcka se osvědčilo 

ukončování předtištěných údajů dvojtečkou, která je pro nevidomého žáka pokynem pro 

zapsání („vyplnění“) příslušného údaje. S konkrétním žákem je jistě možné dohodnout jiný 

způsob práce s formulářem v závislosti na jeho potřebách, schopnostech a dovednostech. 

 

Ukázka č. 6 – Skladní karta v digitální podobě upravená pro práci nevidomého žáka 

SKLADNÍ KARTA ZÁSOB číslo: 
Firma: 
Název materiálu (výrobku, zboží): 
Měrná jednotka: 
 
Datum, Doklad, Text, Cena za MJ: 
příjem (množství, Kč): 
výdej (množství, Kč): 
zásoba (množství, Kč): 
 
Datum, Doklad, Text, Cena za MJ: 
příjem (množství, Kč): 
výdej (množství, Kč): 
zásoba (množství, Kč): 
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Datum, Doklad, Text, Cena za MJ: 
příjem (množství, Kč): 
výdej (množství, Kč): 
zásoba (množství, Kč): 

 

Ukázka č. 7  – Vyplněný formulář skladní karty nevidomým žákem 

SKLADNÍ KARTA ZÁSOB číslo: 177 
Firma: Textila, spol. s r. o., Slovenská 14, 547 00 Náchod 
Název materiálu (výrobku, zboží): Vlněná látka Jarka 140 cm 
Měrná jednotka: metr 
 
Datum, Doklad, Text, Cena za MJ: 1. 4. 2019, -, počáteční zásoba, 162 Kč 
příjem (množství, Kč): - 
výdej (množství, Kč): - 
zásoba (množství, Kč): 1000 m, 162000 Kč 
 
Datum, Doklad, Text, Cena za MJ: 15. 4. 2019, 57, nákup látky, 160 Kč 
příjem (množství, Kč): 300 m, 48000 Kč 
výdej (množství, Kč):  
zásoba (množství, Kč): 1300 m, 210000 Kč 
 
Datum, Doklad, Text, Cena za MJ: 19. 4. 2019, 88, výdej do výroby, -  
příjem (množství, Kč):  
výdej (množství, Kč): 700 m, 113400 Kč 
zásoba (množství, Kč): 600 m, 96600 Kč 
 
Datum, Doklad, Text, Cena za MJ: 28. 4. 2019, 101, výdej do výroby, -  
příjem (množství, Kč):  
výdej (množství, Kč): 400 m, 64600 Kč 
zásoba (množství, Kč): 200 m, 32000 Kč 

 

Před započetím práce s příslušnými formuláři je vhodné použít jako názornou ukázku 

formulář v reliéfním tisku, aby si žák udělal lepší představu o jeho vizuální podobě – obr. 6. 

Pro nevidomého žáka je vhodné doplnit formulář alespoň základními popisky v Braillově 

písmu – obr. 7. 
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 Obr. 6 – Ukázka skladní karty v reliéfním tisku pro představu nevidomého žáka o podobě tištěného formuláře 
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  Obr. 7 – Ukázka skladní karty v reliéfním tisku s popisky v Braillově písmu
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2.5 Práce s otevřenými informačními zdroji 

Žáci se zrakovým postižením při výuce jednotlivých témat předmětu ekonomika podniku 

průběžně pracují s otevřenými informačními zdroji, zejména s potřebnými právními předpisy 

(daňové zákony, zákoník práce, živnostenský zákon aj.), vyhledávají potřebné podklady 

(sazby odpisů, pojištění, daňové sazby aj.), ukázky a další. Čas potřebný k práci s internetem 

se u žáků se zrakovým postižením může velmi lišit v závislosti na míře osvojení potřebných 

dovedností a individuálním pracovním tempu, proto je někdy vhodné zadat každému žákovi 

konkrétní dílčí úkol, který je schopen zvládnout v přiměřeném čase. Práce s internetem je 

nicméně zejména pro nevidomého žáka časově velmi náročná, protože zdaleka ne každý žák 

přichází ze základní školy vybaven potřebnými dovednostmi. V tom případě je vhodné 

doporučit nebo přímo zprostředkovat žákovi prohloubení těchto dovedností v rámci 

speciálních kurzů, které nabízejí organizace zabývající se podporou osob se zrakovým 

postižením (SONS, Tyflokabinet aj.). 

U žáka, který potřebuje při práci s internetem větší dopomoc, je vhodné využít spolupráce 

s asistentem pedagoga, pokud je žákovi přidělen, a/nebo s vyučujícím IT. Asistent pedagoga 

ani učitel by však neměli úplně rezignovat na rozvoj dovednosti žáka pracovat s otevřenými 

informačními zdroji a umět vyhodnotit relevantnost získaných informací. I nevidomý žák 

musí být schopen najít na internetu potřebné informace a odpovídajícím způsobem s nimi 

pracovat, tj. rozpoznat jejich sdělovací hodnotu, stáhnout je, upravit a pro vlastní potřebu 

uchovat jejich podstatné části.  

 

2.6 Asistent pedagoga 

V naší speciální škole usilujeme o maximální samostatnost všech žáků, tedy i žáků 

s těžkým zrakovým nebo jiným postižením. Vede nás k tomu zájem žáka, neboť jsme jako 

odborníci přesvědčeni, že je to jediná správná cesta k úspěšnému pracovnímu uplatnění 

a plnohodnotnému začlenění do společnosti. S postupujícím trendem inkluzivního vzdělávání 

dochází v praxi k nepřehlédnutelné inflaci podpůrných opatření na všech stupních vč. 

podpory poskytované asistenty pedagoga.  

V jednotlivých případech je tato podpora jistě užitečná a nezbytná, přetrvávajícím 

problémem ale jsou ne zcela jasně vymezená pravidla práce asistenta s žákem a často i 

nedostatečná připravenost asistentů pedagoga pro výkon této náročné práce. Role asistenta 

pedagoga je z právního hlediska vymezena vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která v § 5 uvádí výčet jeho pracovních 
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povinnosti velmi obecně.
 2

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) vydalo 

metodický materiál Pravidla pro asistenty (od roku 2016 byl několikrát aktualizován), který 

stanoví obecná pravidla pro všechny typy funkcí asistentů a poměrně podrobně specifikuje 

dále pravidla pro jednotlivé funkce asistentů (praktický asistent, asistent-zapisovatel, asistent-

předčitatel, motivující asistent, asistent-modifikátor). Tato pravidla jsou primárně určena pro 

realizaci společné části maturitní zkoušky, jsou ale dobře využitelná i pro běžnou práci 

asistenta pedagoga při vzdělávání žáků. Z našeho pohledu jsou v současné době jedinou 

pomůckou, o kterou se lze při využívání této formy podpory opřít. 

Při výuce předmětu ekonomika podniku se funkce asistenta pedagoga, pokud je žákovi 

v rámci přiznaných podpůrných opatření přidělen, zpravidla omezuje na asistenta-

zapisovatele a asistenta-předčitatele. Asistent pedagoga tak žákovi s těžkým zrakovým 

postižením pomáhá především s orientací v textu při práci s digitálními učebními materiály, 

na základě jeho požadavků mu opakovaně předčítá konkrétní části textu (např. zadání úlohy), 

vyhledává konkrétní údaje (např. číselné údaje potřebné pro výpočet), upozorňuje na formální 

chyby při zápisu výsledků a odpovědí (např. v případě, kdy žák začne zapisovat do 

nesprávného sloupce tabulky) atd. Takto lze asistenta pedagoga výhodně využít zejména při 

ověřování znalostí žáka formou písemných testů. Další užitečnou úlohou asistent pedagoga 

                                                 
2
 Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. 

Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje 

samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně 

poskytování školských služeb. 

Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny 

podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním. 

Asistent pedagoga zajišťuje v závislosti na splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících zejména: 

- přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele 

nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou 

činností, 

- podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k 

nejvyšší možné míře samostatnosti, 

- výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další 

činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí. 

- pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 

- pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí, 

- pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, 

- nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo 

místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, 

- pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Asistent pedagoga může poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 

čtyřem žákům ve třídě s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků. 
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u nevidomého žáka může být pomoc s výpočty. Asistent přitom samozřejmě neřeší početní 

úlohu za žáka, ale na základě jeho pokynů zadává číselné údaje v požadovaném algoritmu do 

kalkulačky a oznamuje žákovi výsledek. Je to účinný způsob urychlení práce žáka, pro 

kterého je zapsání algoritmu, jeho přenesení do softwarové kalkulačky a následné vložení 

výsledku do řešení úlohy časově náročným postupem. Třetí významná úloha asistenta 

pedagoga v rámci předmětu ekonomika podniku spočívá v dopomoci při vyhledávání na 

internetu. Jak už bylo popsáno v kapitole 2.5 je práce s internetem pro žáka s těžkým 

zrakovým postižením velmi náročná a zdlouhavá a má-li být dostatečně efektivní, vyžaduje 

vyšší úroveň uživatelských dovedností, které zdaleka ne všichni žáci dostojí. Asistent 

pedagoga pak dle pokynů žáka nebo vyučujícího vyhledá příslušné webové stránky a navede 

žáka na potřebnou část textu, s kterým žák dále pracuje. V případě potřeby mu pomáhá se 

stahováním příslušných souborů, označováním a kopírováním částí textů a údajů pro další 

zpracování. Úpravu stažených souborů již provádí žák samostatně. 

V rámci nepřímé pedagogické činnosti je možné s asistentem pedagoga domluvit také 

přípravu potřebných pomůcek a podkladů pro využití ve výuce. Jako příklad uvádíme 

vytvoření souboru dokumentů obsahujících vybrané paragrafy zákonů, se kterými žáci 

s těžkým zrakovým postižením následně pracují ve vyučovací hodině nebo při domácí 

přípravě. Dalším příkladem může být vytvoření pomůcek obsahujících různé sazby a číselné 

údaje, které žák využívá při řešení ekonomických příkladů. 

Vrátíme-li se k úvodnímu odstavci této kapitoly, je zřejmé, že i pro nevidomého žáka je 

důležité, aby pracoval převážně samostatně. I z mnoha jiných důvodů je pro školu výhodné, 

má-li k dispozici tzv. sdíleného asistenta, který v rámci třídy nebo i více tříd poskytuje 

podporu vždy konkrétnímu žákovi v takovém případě, kdy je to právě užitečné. Žák tak má 

příležitost samostatně si osvojovat dovednosti potřebné pro jeho rozvoj a současně má určitou 

jistotu, že v případě potřeby může počítat s dopomocí asistenta. 
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3 MATURITNÍ ZKOUŠKA  

 

Ekonomika podniku je v oboru vzdělání Obchodní akademie, a jistě také v řadě 

příbuzných oborů, nedílnou součástí profilové části maturitní zkoušky. Učivo předmětu je 

povinným obsahem dvou dílčích maturitních zkoušek: 

a) praktická maturitní zkouška, která je na naší škole pojata jako soubor odborných 

ekonomických předmětů zahrnující účetnictví, ekonomiku podniku, obchodní 

korespondenci, informační technologie a právo 

b) ústní zkouška z ekonomiky podniku, jejíž součástí je také řešení jednoduchého příkladu 

 

3.1 Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky 

Na základě dosavadních zkušeností z konzultací v rámci projektu Poskytování 

tyflopedických služeb doporučujeme v případě integrovaného žáka se zrakovým a/nebo jiným 

postižením předem důkladně promyslet a připravit postup uzpůsobení podmínek pro konání 

maturitní zkoušky. Základem by mělo být dobře zpracované doporučení příslušného ŠPZ, 

které žák musí pro přiznání uzpůsobení podmínek škole předložit. V doporučení jsou uvedeny 

požadavky týkající se kompenzačních pomůcek, navýšení času na přípravu a konání zkoušky, 

formálních,  příp. i obsahových úprav zadání dílčích zkoušek a role asistenta pedagoga. 

Ředitel školy na základě takto zpracovaného doporučení, návrhů a podkladů od jednotlivých 

vyučujících specifikuje podmínky pro konání dílčích zkoušek profilové části maturitní 

zkoušky. Specifikace obsahuje zejména: 

- maximální délku konání zkoušky, která zohledňuje doporučení k prodloužení času 

- formu zadání a způsob vypracování praktických a písemných zkoušek, příp. maturitních 

prací s obhajobou 

- výčet kompenzačních pomůcek, které mohou žáci při zkoušce používat 

- možnost využití služeb asistenta pedagoga a jeho konkrétní role 

Takto vytvořená specifikace slouží škole jako základní rámec pro uzpůsobení podmínek 

konání zkoušky a žák s postižením by měl být s jejím obsahem podrobně seznámen s příp. 

možností vznést návrhy na dílčí úpravy. Pro školu je dobře zpracovaný dokument obsahující 

podmínky pro vykonání maturitní zkoušky u žáka s postižením důležitou „pojistkou“ pro 

situaci, kdy by žák vznášel námitky proti formě a způsobu konání maturitní zkoušky. 

Podobně může tato specifikace podmínek pro konání maturitní zkoušky posloužit k obhajobě 

diferencovaného postupu u žáka s postižením v případě event. stížností na nerovnost 

podmínek ze strany intaktních žáků.  
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 3.2 Praktická maturitní zkouška  

Je koncipována jako dvoudenní zkouška, v jejímž rámci žáci řeší mimo jiné dílčí úlohy 

z ekonomiky podniku. Z obsahu učiva zařazujeme do zadání zkoušky „balíček“ základních 

ekonomických výpočtů v rámci jednotlivých podnikových činností. Obvykle se jedná 

o propočty z oblasti zásobování, zajištění podniku dlouhodobým majetkem, odpisů, plánování 

a odměňování zaměstnanců a finančního hospodaření podniku (např. kalkulace úplných a 

neúplných nákladů).  

Obsah praktické maturitní zkoušky připravujeme podobně jako u žáků bez postižení 

v hlavním vzdělávacím proudu s ohledem na znalosti, dovednosti a pracovní tempo 

průměrného žáka, v žádném případě nejdeme cestou redukce požadovaných výstupů. 

V závislosti na míře postižení a použitém způsobu vypracování jednotlivých úloh ale zvlášť 

uzpůsobujeme podmínky pro každého konkrétního žáka. Jde především o přípravu zadání 

v požadované formě, sestavení konkrétního souboru kompenzačních pomůcek, prodloužení 

času na konání zkoušky a v odůvodněných případech také využití služeb asistenta pedagoga. 

Nejdůležitější podmínkou úspěšnosti žáka jsou tedy dostatečně osvojené znalosti a dovednosti 

a optimální vyladění podmínek pro vykonání zkoušky. V této souvislosti je třeba upozornit na 

skutečnost, že ŠPZ obvykle doporučuje žákům s těžkým zrakovým postižením stoprocentní 

navýšení času na konání jednotlivých zkoušek. Toto doporučení se však vztahuje především 

na didaktické testy a písemné práce v rámci společné části maturitní zkoušky, které obvykle 

trvají maximálně 60 – 90 minut. Naše zkušenosti potvrzují fakt, že není účelné stoprocentně 

navyšovat čas na konání praktické zkoušky. Řešení jednotlivých úloh je natolik náročné, že 

příliš velké navýšení času vede ke ztrátě koncentrace a zvýšené psychické únavě a 

v konečném důsledku je spíše kontraproduktivní. V naší škole proto volíme navýšení času 

max. o 50 %, tedy při délce trvání praktické zkoušky v jednom dni 4,5 h má žák s těžkým 

zrakovým postižením k dispozici 7 hodin. 

Promyšlená příprava zadání a podkladů pro praktickou zkoušku je jedním z mnoha 

předpokladů úspěšnosti žáka, proto je důležité, aby měl každý žák k dispozici vlastní balíček 

zadání a nutných podkladů „ušitý na míru“ jeho potřebám vyplývajícím z konkrétního 

zrakového nebo jiného postižení. Zadání mají všichni žáci k dispozici přednostně 

v elektronické verzi. Pro žáky s možností zrakové kontroly vyhotovujeme současně tištěnou 

verzi v požadovaném zvětšení, pro žáky s těžkým zrakovým postižením pak verzi 

v braillském tisku, pokud ji požadují.  Jednotlivé dílčí úlohy z ekonomiky podniku 
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vypracovávají žáci většinou s využitím příslušných aplikací, ideálně MS excel, event. MS 

word. 

 

3.3 Ústní maturitní zkouška z ekonomiky podniku 

Jedná se o povinnou dílčí zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky. Ke 

zkoušce je zadáno celkem 25 témat, součástí každého tématu je také postup řešení úlohy 

z oblasti ekonomických výpočtů. Zkouška je koncipována výhradně jako ústní, kdy žák před 

maturitní komisí prokazuje získané znalosti.  K dispozici má jednoduchou osnovu otázky, 

která napomáhá snadnější orientaci v tématu, a zadání praktického příkladu. 

Zkouška trvá 15 minut, délka přípravy na „potítku“ je stanovena na základě doporučení 

příslušného ŠPZ nebo doporučení vyučujícího a může být až stoprocentně navýšena. 

Zadání ústní maturitní zkoušky z ekonomiky podniku vč. zadání příkladu je připraveno 

pro všechny žáky v elektronické podobě s možností podpůrně využít tištěnou verzi (běžný, 

zvětšený nebo braillský tisk). Žáci si přípravu vyhotoví nejčastěji rovněž v elektronické verzi, 

která je pro vykonání zkoušky před maturitní komisí následně vytištěna v černotisku nebo 

v Braillově písmu, příp. si ji žák může přenést ke zkoušení v přenosném počítači. 

V příloze č. 1 uvádíme seznam témat k maturitní zkoušce z ekonomiky podniku, v příloze 

č. 2 zadání příkladu k otázce 4 v aplikaci excel pro žáky s možností zrakové kontroly a 

v příloze č. 3 zadání příkladu k otázce 3 v aplikaci word pro nevidomé žáky. 



 

30 

 

ZÁVĚR  

 

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením je pro všechny pedagogické pracovníky 

zapojené do tohoto procesu velmi náročné a vyžaduje jejich průběžnou připravenost, ochotu 

učit se novým postupům a měnit zavedené stereotypy. S ohledem na zásadní změny směrem 

k posílení společného (inkluzívního) vzdělávání v českých školách lze předpokládat, že 

s celoživotním vzděláváním v této oblasti musí počítat každý pedagogický pracovník.  

Odborné kompetence získané v předmětu ekonomika podniku jsou jedním z pilířů 

úspěšného uplatnění absolventa v oboru. Pro absolventa se zrakovým nebo jiným zdravotním 

postižením pak jakákoliv získaná odbornost znamená významné rozšíření možností 

k pracovnímu a profesnímu uplatnění.   
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potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 

Internetové zdroje: 

http://www.nicm.cz/klasifikace-zrakoveho-postizeni 

www.zakonyprolidi.cz/ 

http://blindfriendly.cz/braillske-radky 

http://nvda-project.cz 

 

http://www.nicm.cz/klasifikace-zrakoveho-postizeni
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://blindfriendly.cz/braillske-radky
http://nvda-project.cz/
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Seznam témat k ústní maturitní zkoušce z ekonomiky podniku 

 

Maturitní otázky z předmětu Podniková ekonomika 

školní rok 2019/2020 

 

1. Podstata fungování tržní ekonomiky  

2. Subjekty v tržní ekonomice  

3. Právní formy podnikání.   

4. Zásoby a zásobování  

5. Dlouhodobý majetek  

6. Investiční rozhodování  

7. Personální činnosti  

8. Odměňování zaměstnanců  

9. Hlavní činnost podniku  

10. Management  

11. Prodejní činnost podniku  

12. Marketing 1 – koncepce, produkt, cena  

13. Marketing 2 – cesty prodeje, propagace  

14. Hospodaření podniku a efektivnost  

15. Finanční hospodaření podniku  

16. Živnost a živnostenské podnikání  

17. Daně z příjmů  

18. Daň z přidané hodnoty  

19. Daňová soustava ČR a ostatní daně  

20. Finanční analýza 

21. Národní hospodářství  

22. Trh práce a nezaměstnanost  

23. Mezinárodní obchod, Evropská unie  

24. Bankovní soustava ČR  

25. Finanční trh  
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Příloha č. 2: Zadání příkladu k maturitní otázce 4 – Zásoby a zásobování v MS excel 

 

a) minimální a maximální zásobu dřevotřísky v metrech

Výpočty:

4. Zásoby a zásobování - příklad

Podnik plánuje v příštím roce výrobu 25 000 ks školních lavic. Na 1 lavici se spotřebuje 

1,2 m laminované dřevotřísky v ceně 125 Kč za metr. Materiál se nakupuje v 30denních 

intervalech, pojistná zásoba je stanovena na 2 dny, dodací lhůta činí 3 dny . K prvnímu 

dni období se předpokládá zásoba materiálu na skladě 1 900 m. 

b) celkovou předpokládanou spotřebu materiálu v metrech

c) potřebnou velikost nákupu materiálu v m a Kč

Vypočítejte:
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Příloha č. 2: Zadání příkladu k maturitní otázce 3 – Právní formy podnikání v MS word 

(obvykle pro nevidomé žáky) 

 

 
3. Právní formy podnikání - příklad 
 
Společnost s ručením omezeným má 2 společníky. První společník vložil do 
společnosti peněžní vklad 140 000 Kč, druhý společník 160 000 Kč. Všechny vklady 
byly zcela splaceny. Společnost vykázala v účetní závěrce tyto vybrané údaje (v 
tisících Kč): 
 
ROZVAHA K 31. 12. 
Vlastní kapitál celkem:760 
a) základní kapitál 300 
b) fondy ze zisku (fond odměn) 50 
c) nerozdělené výsledky hospodaření -90 
c) výsledek hospodaření běžného období 500 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 
Výsledek hospodaření před zdaněním 606 
Daň z příjmů z běžné činnosti 106 
Výsledek hospodaření po zdanění 500 
 
Vypočítejte: 
a) hrubé podíly na zisku jednotlivých společníků, jestliže valná hromada rozhodla 
vyplatit jim celkem 40 % z disponibilního zisku 
Výpočet: 
 
b) daň z příjmů z podílů na zisku a čisté podíly na zisku jednotlivých společníků, 
sazba daně je 15 % 
Výpočet: 
 


