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Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám 

Obor vzdělání s výučním listem 29-54-H/01 Cukrář  

Školní vzdělávací program CUKRÁŘ 

 

 Anglický jazyk 

 

 

1. Obraty ve styku s hostem – přivítání, převzetí objednávky, doporučení jídla, podávání 

jídla, objednávka nápojů, rozloučení 

2. Jídelní a nápojový lístek – popis jídla, nápoje 

3. Popis hotelu, restaurace, kavárny, cukrárny 

4. Povolání číšníka, cukráře, kuchaře 

5. Odborná terminologie – polévky, masa, ryby, moučná jídla, zelenina, ovoce, saláty, 

omáčky, dorty, nápoje, hotová jídla, předkrmy, nádobí, vybavení kuchyně 

6. Speciality české kuchyně a kuchyní anglicky mluvících zemí. 

7. Recept – suroviny, postupy 

8. Základní gramatika v rozsahu učebnice New Horizons 2 

9. Slovní zásoba v rozsahu učebnice – New Horizons 2 
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Cukrářské výroby 

 

 

1. Hygiena, BOZP, HACCP (stanovení a kontrola) 

2. Přepočty surovinových norem 

3. Úprava cukru, cukrové hmoty 

4. Náplně 

5. Polevy 

6. Pevná tuková těsta 

7. Třené linecké těsto 

8. Čajové a pařížské pečivo 

9. Pálená hmota 

10. Listové těsto 

11. Koloidy, pěna a její tvorba 

12. Šlehané hmoty  

13. Třené hmoty 

14. Jádrové hmoty 

15. Smetanové náplně a výrobky 

16. Ozdoby a příprava hmot  

17. Medové perníkové těsto 

18. Kynuté a plundrové těsto 

19. Zmrzliny 

20. Restaurační moučníky 

21. Výrobky pro zvláštní výživu 

22. Pralinky 

23. Oplatky 

24. Rámcové technologické postupy 

25. Hodnocení jakosti cukrářských výrobků 

26. Skladování a trvanlivost cukrářských výrobků 
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Provoz v potravinářství 

 

1. Hygiena a sanitace, BOZP 

2. Stroje na čištění a mytí 

3. Cukrářský provoz – charakteristika a rozdělení 

4. Skladové hospodářství (zařízení na skladování manipulaci a přepravu materiálu 

5. Stroje a zařízení na výrobu těst a hmot (mísící stroje, šlehací stroje, mixéry, třecí 

stroje, tabulovací stroj) 

6. Stroje na zpracování těst a hmot (dělící a tužící stroje, rozvalovací stroje, trezírovací 

stroje, odřezávací stroje, roztírače plátů, plnící stroje, kleště na oplatky) 

7. Stroje na zpracování korpusů a dohotovení výrobků (rozkrajovací stroj, máčecí a 

potahovací stroj, zdobící zařízení) 

8. Balící stroje a zařízení 

9. Zařízení pro tepelnou úpravu (varná zařízení, smažící zařízení, konvektomat, pece) 

10. Chladící a mrazící zařízení, výrobníky zmrzlin 
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Ekonomiky 

 

 

1. Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, spotřeba a životní úroveň,

 výroba, výrobní faktory, hospodářský proces, cyklus, trh, nabídka, poptávka,

 tržní mechanizmus, tržní subjekty, zboží) 

 

2.   Podnikání (podnikání a jeho znaky, právní formy podnikání, individuální podnikání, 

                   obchodní společnosti, povinnosti podnikatelů) 

  

3.  Majetek firmy (struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek, ocenění 

majetku a závazků, opotřebení majetku, inventarizace majetku, druhy škod, 

předcházení škodám, odpovědnost za škody) 

 

4.  Obchodní závod a jeho činnosti (podnik, personální činnosti, zásobování, investiční  

  činnost, marketing, management)  

 

5.  Hospodaření firmy (náklady, výnosy, výsledek hospodaření, cena, druhy cen,                   

  metody tvorby ceny) 

 

6.  Odměňování zaměstnanců (mzda, formy a složky mzdy, mzda časová a úkolová, 

             mzdové výpočty, sociální a zdravotní pojištění, zabezpečení v nemoci)  

  

7.  Financování činnosti firmy (vlastní a cizí zdroje financování, peníze, banky,          

  služby peněžních ústavů, hotovostní a bezhotovostní platební styk) 

 

      8.  Podnikatelský záměr (uvedení firmy na trh, hlavní části podnikatelského  

                  záměru) 

               

      9.   Daňová soustava a pojištění (daně, druhy daní, daňové přiznání k dani z příjmu FO,

        daňová evidenční povinnost, zásady a vedení daňové evidenční povinnosti,   

        povinné pojištění) 

   

     10.  Národní hospodářství (členění národního hospodářství, hodnocení úrovně NH 

                   inflace, státní rozpočet, pomoc státu a jiných institucí sociálně potřebným  

        občanům)   

 

11.  Otázky světa práce 
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Otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie H 

Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/otazky-ze-sveta-prace  

 

Úřad práce 

Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce 

nabízejí? 

− Kde se ve Vašem okolí nachází úřad práce? 

− Popište služby, které úřad práce nabízí. 

− Vysvětlete pojem rekvalifikace a uveďte, kdo rekvalifikaci platí. Jak Vám může při 

rekvalifikaci pomoci úřad práce? 

Vyhledávání zaměstnání 

Popište možnosti hledání zaměstnání – kde a jakými způsoby budete hledat zaměstnání? 

− Uveďte možnosti získání informací o volných pracovních místech. 

− Znáte nějaké noviny nebo webové stránky s nabídkou volných míst? 

− Popište úkoly a význam úřadů práce. 

Uplatnění v profesi 

Kde (ve kterých firmách nebo podnicích) je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, jaké jsou 

běžné nástupní podmínky absolventů Vašeho oboru do zaměstnání? 

− Uveďte některé konkrétní firmy (podniky) ve Vašem okolí nebo v ČR, kde je možné 

uplatnit Vaši profesi. 

− Víte, co jsou zaměstnanecké výhody? 

− Uveďte alespoň tři příklady zaměstnaneckých výhod, které konkrétní podnik/firma 

svým zaměstnancům nabízí. 

Uplatnění mimo profesi 

Co byste podnikl/a, kdybyste po škole nenalezl/a uplatnění v oboru a potřeboval/a pracovat? 

− Uveďte příklady prací, které lze vykonávat bez odborného vyučení. 

− Znáte některé firmy, u kterých byste mohli tzv. nekvalifikovanou práci vykonávat? 

− Kterou firmu byste si vybral/a Vy sám/sama, a proč? 

Strukturovaný profesní životopis 

Uveďte svůj zjednodušený strukturovaný životopis. 

− V jakých případech budete strukturovaný životopis využívat? 

− Jak byste strukturovaný životopis zpracoval/a? 

− Ke zpracování strukturovaného životopisu lze využít formuláře - kde je získáte? 

Přijímací pohovor 

Jak se jako uchazeč o zaměstnání připravíte na přijímací pohovor? Co bude o Vás zajímat 

Vašeho případného zaměstnavatele a co byste o zaměstnání ve vybraném podniku měl/a vědět 

Vy? 

− Jaké informace si před pohovorem o zaměstnavateli zjistíte? 

− Co bude při pohovoru o Vás případného zaměstnavatele zajímat? 

− Na co byste se měl/a při pohovoru zaměstnavatele zeptat? 

http://www.nuv.cz/t/otazky-ze-sveta-prace
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Vznik pracovního poměru 

Popište postup při uzavírání pracovního poměru. Jaká má zaměstnanec práva a povinnosti 

vyplývající 

z pracovního poměru? 

− Vysvětlete pojmy motivační dopis, nábor, konkurz a přijímací pohovor. 

− O čem musí zaměstnavatel informovat zaměstnance před vznikem pracovního 

poměru? 

− Může zaměstnanec při uzavírání pracovní smlouvy požadovat její doplnění či 

pozměnění? 

Základy pracovního práva 

Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky 

v práci. 

− Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží a jaká je její obvyklá 

délka? 

− Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, jaký vliv má nástup do 

práce v průběhu roku na dovolenou? 

− Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona 

pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka přestávky 

na jídlo a oddech? 

Pracovní smlouva 

K čemu slouží pracovní smlouva, kdo ji uzavírá a jaké jsou její povinné náležitosti? Uveďte 

příklady dalších ujednání, která byste si mohl/a sjednat v pracovní smlouvě. 

− Proč se uzavírá pracovní smlouva? Jakou formou se uzavírá a kdo ji podepisuje? 

− Co vše musí pracovní smlouva povinně obsahovat a co se stane, pokud v ní některá 

z těchto náležitostí chybí? 

− Co dalšího byste si mohl/a při uzavírání pracovní smlouvy sjednat? 

Skončení pracovního poměru 

Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnanec? Jakým způsobem může skončit 

pracovní poměr zaměstnavatel? 

− Uveďte nejčastěji používané způsoby skončení pracovního poměru. 

− Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance? 

− Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele? 

Podpora v nezaměstnanosti 

Kdy získáte právo na pobírání podpory v nezaměstnanosti? Kde budete o podporu žádat? 

− Jaké jsou podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti? 

− Kam se obrátíte se žádostí o poskytování této podpory? 

− Kde to v okolí Vašeho bydliště je? 

Práce konaná mimo pracovní poměr 

Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Jaká jsou rizika práce „na černo“? 

− Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? 

− Co tyto dohody přináší za výhody a komu? 

− Uveďte rizika práce „na černo“. 
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Hrubá a čistá mzda 

Co víte o mzdě, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou? 

− Jak zaměstnavatel určí hrubou mzdu zaměstnance? 

− Popište rozdíl mezi mzdou hrubou a čistou. 

− Stručně charakterizujte tři základní srážky ze mzdy. 

 

Sociální a zdravotní pojištění (SZP) 

Jaká je podstata sociálního a zdravotního pojištění, k čemu jsou určena? Jaký je mezi nimi 

rozdíl? Kdo všechno se na jejich platbě podílí? 

− Kdo sociální a zdravotní pojištění platí? 

− Komu se odvádí sociální pojištění a proč? 

− Komu se odvádí zdravotní pojištění a proč? 

Daně 

Proč se odvádějí daně? Vysvětlete hlavní funkce daní v České republice. 

− Popište důvody výběru daní. 

− Vysvětlete pojem státní rozpočet a uveďte, jak jej ovlivňují daně. 

− Uveďte příklady daní vybíraných v ČR. 

Přímé a nepřímé daně 

Jaký je rozdíl mezi daněmi přímými a nepřímými? Uveďte příklady z obou skupin. 

− Vysvětlete rozdíl mezi daní přímou a nepřímou. 

− Vyberte si jednu z přímých daní a stručně ji popište. 

− Vyberte si jednu z nepřímých daní a stručně ji popište. 

Podnikání v oboru, živnost 

Lze ve Vašem oboru samostatně podnikat? Jaké jsou základní podmínky pro podnikání dle 

živnostenského zákona? 

− Vysvětlete možnosti podnikání v ČR. 

− Vysvětlete všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění. 

− Uveďte, jak se dělí živnost podle vzniku živnostenského oprávnění. 

Právnické osoby 

Co je právnická osoba? Jaké typy znáte? Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o. 

− Definujte pojmy právnická osoba a právní osobnost. 

− Vyjmenujte typy právnických osob. 

− Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o. 

 

Finanční úřad 

Čím se zabývá finanční úřad? Ve kterých případech s ním přijdete do kontaktu ve svém 

pracovním a osobním životě? 

− Vysvětlete náplň práce finančních úřadů. 

− Uveďte, kdy a proč se podnikatelé na finanční úřad obracejí. Co je daňové přiznání? 

− Uveďte příklady situací, kdy musíte jednat s finančním úřadem v osobním životě. 
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Rodinný rozpočet 

Jaké jsou běžné nejdůležitější výdaje domácnosti? Sestavte jednoduchý rodinný rozpočet? 

− Vyjmenujte nejčastější příjmy a výdaje domácnosti. 

− Co je operativní a dlouhodobá finanční rezerva? 

− Proč by tyto rezervy rodina měla vytvářet? 

Spotřebitelské úvěry 

V jakých případech je vhodné žádat o poskytnutí půjčky/úvěru? K čemu byste využil/a 

spotřebitelský úvěr? Uveďte příklady institucí, které poskytují půjčky/úvěry. 

− Kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr? 

− Popište jednu z forem spotřebitelského úvěru – „kreditní karta“ a vysvětlete její 

bezpečné používání. 

− Uveďte instituce, které poskytují spotřebitelské úvěry. 

Hypoteční úvěry 

Co je hypoteční úvěr? K čemu byste jej využil/a? 

− Na co byste využil/a hypoteční úvěr? 

− Čím je podmíněno získání hypotečního úvěru? 

− Jaké je hlavní riziko hypotečního úvěru? 

Bankovní služby 

Jaké znáte bankovní služby? Jsou při uzavírání kupní či úvěrové smlouvy důležité všeobecné 

obchodní podmínky? Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“? 

− Uveďte příklady bankovních služeb. 

− Co jsou všeobecné obchodní podmínky a kde je získáte? Jsou při uzavírání kupní či 

úvěrové smlouvy důležité? Proč? 

− Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“? 

Hotovostní a bezhotovostní platby 

Vyjádřete rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem. Vysvětlete 

rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou; formy ovládání bankovního účtu „na dálku“. 

− Popište rozdíl mezi hotovostní platbou a bezhotovostním platebním stykem. 

− Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? Jak lze využívat platební karty? 

− Uveďte možnosti, jak lze ovládat bankovní účet „na dálku“. 

Exekuce a osobní bankrot 

Co je soudní platební rozkaz a kdy jej můžete obdržet? Jak byste řešil/a situaci, kdyby Vám 

hrozila exekuce? Vysvětlete podstatu osobního bankrotu. 

− Kdy můžete obdržet soudní platební rozkaz a co to pro Vás znamená? 

− Vysvětlete pojem exekuce a uveďte, kde jsou stanovena práva a povinnosti exekutora 

a povinného. Uveďte příklady věcí, které Vám exekutor nesmí zabavit a proč. 

− Uveďte, co je osobní bankrot a jaké podmínky musí dlužník splnit, aby mu byl osobní 

bankrot povolen. 

Pojištění majetku a osob 

Proč je důležité pojištění majetku a osob? Jaká majetková pojištění a pojištění osob znáte? 

− Vysvětlete účel pojištění. 

− Vyjmenujte a popište typy majetkových pojištění. 

− Vyjmenujte pojištění, která řadíme mezi pojištění osob. 
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BOZP 

Proč je důležité dodržovat předpisy BOZP? Uveďte na příkladu ve Vašem oboru, jaké 

předpisy musí zaměstnanec dodržovat, jak se může bránit v případě, že je nedodržuje 

zaměstnavatel. Co může zaměstnanec očekávat, pokud je nedodrží sám? 

− Vysvětlete pojem BOZP. 

− Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. 

− Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud 

tyto povinnosti neplní? 

Pracovní úrazy 

Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? Kdy nemůže tato práva uplatňovat? 

− Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? 

− K čemu slouží kniha úrazů a protokol o úrazu? 

− V jaké výši ručí zaměstnanec za škody způsobené zaměstnavateli a) pod vlivem 

alkoholu, b) zapříčiněné nedbalostí? 

Příkaz k úhradě 

Vysvětlete možnosti bezhotovostního platebního styku. 

− Vysvětlete výhody bezhotovostního platebního styku. 

− Vyjmenujte náležitosti příkazu k úhradě. 

− Popište typy příkazů k úhradě (jednorázový, trvalý) a příkaz k inkasu. 

Ochrana spotřebitele 

Vysvětlete pojem ochrana spotřebitele. Jak byste postupoval/a při reklamaci zboží? 

− Uveďte na několika příkladech, jak Česká obchodní inspekce chrání spotřebitele. 

− Vysvětlete, co je záruční lhůta. 

− Jaké způsoby vyřízení reklamace zboží znáte? 

Vzdělávání v oboru 

Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat. 

− Uveďte příklady oborů, ve kterých byste si mohl/a zvýšit Vaši odbornou kvalifikaci. 

− Znáte nějaké školy, které tyto obory nabízejí? Víte, jaké jsou jejich požadavky na 

uchazeče o studium? 

− Stručně popište, jak byste při zájmu o studium postupoval/a. 
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Nauky o surovinách 

 

1. Bílkoviny 

2. Sacharidy 

3. Tuky 

4. Minerální látky a vitamíny 

5. Zásady racionální výživy 

6. Druhy výživy a výživová doporučení 

7. Trávicí soustava 

8. Řepný cukr 

9. Med a náhradní sladidla 

10. Obiloviny 

11. Mouka 

12. Škroby 

13. Vejce 

14. Mléko 

15. Mléčné výrobky 

16. Tvaroh a sýry 

17. Rostlinné oleje a tuky 

18. Máslo 

19. Upravené tuky 

20. Ovoce 

21. Ovocné výrobky 

22. Jádroviny 

23. Kakao 

24. Čokoláda 

25. Koření 

26. Povzbuzující pochutiny 

27. Kypřící prostředky a želírovací látky 

28. Surovinové směsi a přípravky 

29. Přídatné látky 

30. Nápoje 
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Odborného výcviku 

 

1. BOZP, HACCP 

2. příprava surovin 

3. úprava cukru 

4. příprava těst (pevných, třených, jádrových) 

5. příprava hmot (šlehané lehké, nahřívané, speciální a těžké) 

6. příprava náplní (smetanových 

7. příprava polev 

8. příprava čajového a pařížského pečiva 

9. pálená hmota 

10. listové těsto 

11. ozdoby 

12. medové a perníkové těsto 

13. kynuté těsto 

14. zmrzliny 

15. restaurační moučníky 

16. skladování a expedice, uchovávání a odbyt výrobků 

17. hodnocení jakosti výrobků 

 

 


