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                                                                         TÉMATA 

 

1. Domácí elektrospotřebiče (význam malých domácích spotřebičů dříve a dnes, jejich 
členění, využití. Vysvětlete co je to příkon a výkon elektrického spotřebiče. Jaké musí 
splňovat parametru každý elektrospotřebič). 

2. Sortiment masa a masných výrobků (význam a složení masa, vysvětlete co je to zrání 
masa, jak se značí maso z veterinárního hlediska. Jaké faktory ovlivňují jakost masa. Popište 
jateční dělení jednotlivých skupin masa. Výroba masných výrobků, druhy výrobků. Předpisy 
ČZPI pro výrobu a zpracování masných výrobků). 

3. Sortiment tuzemského a exotického ovoce (význam v lidské výživě. Rozdělte tyto 
komodity podle použitých částí. Stručně charakterizujte sortiment. Jaké znáte konzervační 
metody ovoce. Zásady prodeje, skladování a nabídky). 

4. Sortiment osvětlovacího skla (historie bytového osvětlení, rozdělení podle jednotlivých 
typů svítidel a typů použitých žárovek. Svítidlo jako bytový doplněk. Nové trendy v osvětlení 
místnosti a ostatních ploch v bytě). 

5. Sortiment alkaloidních pochutin (charakteristika pochutin. Káva co je to kávovník a jeho 
druhy, úprava zrn, chemické složení kávy, obchodní druhy kávy. Čaj získávání čaji, druhy 
čaje, vysvětli pojem fermentace, Kakao, charakteristika kakaových bobů, způsoby získávání 
kakaového prášku, použití kakaového prášku). 

6. Sortiment drogistického zboží (charakteristika sortimentu dekorativní kosmetika, 
proveďte rozdělení sortimentní skupiny. Vysvětlete co je to eosin, co je to čerň lampová, jaké 



složení mají tekuté a sypké pudry. Jaké jsou záruční lhůty jednotlivých výrobků a hygienické 
zásady prodeje). 

7. Chemické složení poživatin, Těstoviny (vysvětlete význam základních složek pro lidský 
organismus- bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerální látky. Rozdělte poživatiny 
z různých hledisek. Těstoviny význam v lidské výživě, suroviny na výrobu těstovin, 
technologický postup. Obchodní sortiment těstovin, barvení těstovin, skladování). 

8. Tuky a vejce (význam v lidské výživě. Co jsou živočišné, rostlinné a upravované tuky. 
Vysvětlete pojmy:žluknutí tuků, přepalování tuků, co jsou trány. Zásady prodeje, skladování, 
likvidace upotřebených tuků. Vejce složení, význam vajec pro lidskou výživu, rozdělte vejce 
podle obchodního sortimentu, značení vajec. Vysvětlete pojmy: sušené vejce, melanž, bio 
vejce). 

9. Obiloviny  (význam ve výživě, členění a charakteristika obilovin. Chléb zásady prodeje, 
záruční lhůta, Běžné pečivo základní výrobní postup a členění pečiva. Hygienické zásady 
prodeje, manipulace, záruční lhůty). Co je to celiakie? 

10. Ryby a drůbež, zvěřina (význam ve výživě. Rozdělte ryby podle druhu nabízených na 
trhu, vyjmenujte obchodní druha. Specifikujte jednotlivé druhy drůbeže, dělení a obchodní 
sortiment. Zvěřina výživová hodnota masa, dělení zvěřiny, zásady prodeje, skladování celé 
sortimentní skupiny). 

11. Sortiment mléka a mléčných výrobků (význam této sortimentní skupiny ve výživě, 
druhy mléka,složení,ošetřování mléka, smetana, mléčných výrobků, charakteristika sýrů jejich 
rozdělení, skladování a ošetřování, Základy dělení sýrových bloků 

12. Alkoholické nápoje (vliv alkoholu na lidské zdraví, zákon o prodeji alkoholických 
nápojů. Pivo základní suroviny a technologický postup výroby, Víno oblasti pěstování 
technologický způsob zpracování vinných hroznů. Lihoviny rozdělení sortimentní skupiny, 
suroviny na výrobu a obchodní sortiment). 

13. Textilní zboží (charakteristika sortimentu a jeho členění. Dělení a popis textilních vláken. 
Popište základní textilní úpravy tkanin a pletenin. Co je příze, co je tkanina, co je pletenina, 
způsoby užití). 

14. Obuv (historické členění obuvi. Co víte o Tomáši Baťovi? Rozdělte obuv z hlediska 
použití, tvaru svršku, materiálu. Co víte o zdravotně nezávadné obuvi. Jaké známe číslování 
obuvi, jaké kritéria musí obuv splňovat. Zásady prodeje, skladování, ošetřování obuvi, 
nabídka obuvi). 

15. Oděvy (historický vývoj oděvu, dělení podle sortimentních podskupin, velikostní tabulky, 
materiály na výrobu v průběhu vývoje, trendy odívání. Co je to demodace?) 

16. Nábytek (historický vývoj nábytku, dělení dřeva jeho funkce, rozdělení nábytku podle 
použitého materiálu. Zásady prodeje, podmínky obalové technologie, skladování a přepravy. 
Co je to ohýbaný nábytek?) 



17. Papírenské sortiment (historický vývoj papíru, základní suroviny na výrobu a ruční 
výroba papíru. Vyjmenujte a krátce popište základní papírenský sortiment. Zásady skladování 
sortimentních skupin). 

18-Kožená galanterie a kožešiny (historie kožešin, zdroje pro koželužkou výrobu, druhy 
opracování kůží, výrobky z kožené galanterie a jejich módní trendy. Popiš kožešiny: ovce, 
lišky, lamy, hranostaje, medvěda, kuny, králíka, nutrie. Kožešinové náhražky). 

19. Sortiment zlatnického zboží (popište tyto drahé kovy zlato, stříbro, platina. Vyjmenujte 
základní sortiment zlatého a stříbrného zboží. Co je to karát, co je to punc. Vyjmenujte 
nejčastěji používané zlatnické kameny. Co víte o české bižuterii)? 

20. Sklo a porcelán (rozdělte jednotlivé skupina skla podle vstupních surovin, základní 
technologicky postup výroby. Obchodní sortiment skleněného zboží. Zásady prodeje. 
Sanitární a užitková keramika, suroviny na výrobu, co je to glazura, obchodní balení, přeprava 
a manipulace se zbožím).  

21. Sortiment tuzemské zeleniny a hub (význam zeleniny ve výživě, výživové hodnoty, 
rozdělení sortimentní skupiny. Konzervování zeleniny, zásady prodeje, vystavování a nabídky 
na prodejnách). 

22. Sortiment sportovních potřeb (vyjmenujte Letní sporty a vybavení jednotlivých 
sportovních odvětví. Popište stavbu jízdního kola, Vybavte cyklistu pro provoz na pozemní 
komunikaci. Správná nabídka zboží v sortimentu. Míčové hry Rozdělte sportovní vybavení 
pro jednotlivé části tohoto odvětví. Vybavte správně golfistu). 

23. Nádobí a jídelní soupravy (rozdělte sortiment nádobí do skupin podle materiálů, 
porovnejte vlastnosti jednotlivých materiálů. Jídelní soupravy, druhy materiálů, velikosti 
souprav, doplňkové soupravy a jednotlivé kusy zboží. Nabídka a prodej, skladování a 
ošetřování zboží). 

24. Sortiment textilního zboží (rozdělte tento sortiment a seznamte nás s výrobou koberců, 
ložního prádla a záclon. Jaké vstupní materiály jsou pro výroby jednotlivých skupin 
nejvhodnější, technologické procesy výroby, módní trendy a užití). 

25. Drogistické zboží (charakteristika sortimentu Mýdla základní suroviny na výrobu, 
technologický postup výroby, obchodní členění, Prací prostředky členění, druhy,Čistící 
prostředky použití, druhy saponátů). 
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