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Témata k ústní maturitní zkoušce profilové části – Společenskovědní základ 
 
Obory vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání 
                                  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
 
Předmět: Společenskovědní základ 
                  složený z předmětů: Právní nauka a Psychologie 
 
Forma studia: dálková 
Školní rok: 2020/2021 
 
V souladu s § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, v platném znění, vyhlašuji pro zkušební období jaro 2021 a podzim 2021 
25 témat k ústní zkoušce profilové části: 
 
1- Psychologie jako společenská věda, kořeny psychologie a její historie 
- Územní samospráva 
2- Jednotlivá odvětví psychologie s ohledem na oblasti zkoumání života osobnosti 
- Občanské právo 
3- Základní teorie psychologie, například hlubinná, tvarová, experimentální, teorie reflexů  
- Dědické právo 
4- Osobnost z pohledu psychologie, dva základy osobnosti 
- Finanční právo 
5- Struktura osobnosti 
- Trestní právo 
6- Centrální nervová soustava 
- Pojem právo 
7- Žlázy s vnitřní sekrecí 
- Ústavní právo 
8- Dědičnost z pohledu osobnosti člověka 
- Rozdělení moci ve státě 
9- Vývojová psychologie 
- Dědění ze zákona, dědická smlouva 
10- Prenatální období člověka 
- Dědění ze závěti, dědická smlouva 
11- Periodizace lidského života a hlavní znaky jednotlivých fází 
- Závazkové právo 
12- Učení jako nepřetržitý proces, zásady efektivního učení 
- Finanční právo, smlouvy kupní, darovací, smlouva o dílo 
13- Motivace z pohledu psychologie, základní okruhy motivů a jejich charakteristika 
- Nájemní smlouva, smlouva o přepravě, peněžní smlouvy 
14- Hodnoty z pohledu psychologie, hodnotový systém člověka a jeho variabilita 
- Živnostenské právo 
15- Komunikace, její průběh, základní druhy komunikace 
- Pracovní právo 
16- Interpersonální vztahy a konflikty, základní druhy konfliktů, možný přístup k řešení konfliktu 
- Vznik a zánik pracovního poměru 
17- Teorie sociálních skupin, základní dělení, postavení vedoucího z pohledu skupiny 
- Pracovní doba, dovolená 



18- Temperament jako jedna veličina struktury osobnosti 
- Práce konané mimo pracovní poměr 
19- Duševní zdraví a duševní porucha, základní skupiny duševních poruch 
- Rodinné právo 
20- Inteligence, možnosti jejího měření, výpočet IQ, tabulka inteligence 
- Odborová organizace 
21- Smyslové poznání a smyslové klamy, vjemy a počitky 
- Občanské soudní řízení 
22- Základní metody používané v psychologii 
- Osoby fyzické a právnické 
23- Osobnosti, které se zasloužili o rozvoj psychologie 
- Rozdělení moci ve státě 
24- Sociální a jiné faktory, které ovlivňují pracovní výkon 
- Zákoník práce 
25- Biorytmy člověka a pracovní výkon 
- Historické kořeny práva, právo, právní předpis, platnost právních norem 
 

 
 
 
Témata k ústní zkoušce byla projednána s vyučujícím předmětů Právní nauka a Psychologie. 
 
 
Ve Starém Plzenci dne 22. 10. 2020 
 
 
Mgr. Stanislav Veverka 
ředitel školy 


