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Seznam témat k ústní maturitní zkoušce  

ze základů společenských věd (občanská nauka a právo)  

ekonomické lyceum 
 

  1 a) Filosofie jako věda a její místo ve společenských vědách, základní pojmy 

     b) Psychické vlastnosti osobnosti – schopnosti, dovednosti 

  2 a) Základní právní pojmy, právní norma, právní síla, právo a jeho dělení, právní vztahy 

     b) Právo vlastnické, sousedské 

  3 a) Vývoj českého filosofického myšlení od středověku do současnosti  

     b) Psychické stavy – emoce, pozornost 

  4 a) Práva občanů v ČR, základní lidská, občanská práva, ochrana osobnosti 

     b) Kupní smlouva a odpovědnost za vady 

  5 a) Řecká filosofie a jeho vliv na rozvoj vědy 

     b) Psychické procesy – inteligence, paměť 

  6 a) Ústavní právo 

     b) Věcná břemena 

  7 a) Filosofie středověku – patristika, scholastika 

     b) Základní lidské činnosti 

  8 a) Rozdělení státní moci v ČR, charakteristika a úloha jednotlivých mocí 

     b) Společné jmění manželů 

  9 a) Filosofie renesance a humanismu 

     b) Psychické procesy – vnímání 

10 a) Moc zákonodárná, charakteristika, úloha, postup přijetí zákona 

     b) Držba 

11 a) Racionalistické systémy novověké filosofie 

     b) Psychické procesy – myšlení 

12 a) Občanské právo věcné 

     b) Vyživovací povinnost 

13 a) Německá klasická filosofie  

     b) Psychické vlastnosti – charakter, temperament 

14 a) Občanské právo závazkové 

     b) Rodičovská zodpovědnost 

15 a) Iracionální filosofie 19. st. 

     b) Sociologie, její vztah k ostatním vědním disciplínám, základní pojmy 

16 a) Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, podstatná a nepodstatná ujednání, změny 

     b) Zástavní právo smluvní 

17 a) Filosofie 20. st.  

     b) Socializace, sociální komunikace 

18 a) Způsoby nabývání vlastnictví, právo dědické, předpoklady dědění, způsoby dědění 

     b) Druhy rozvodů 
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19 a) Mezinárodní vztahy, integrace 

     b) Sociální role, společenské skupiny 

20 a) Způsoby skončení pracovního poměru 

     b) Náhradní rodinná péče 

21 a) Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus, sociální demokracie 

     b) Náboženství – křesťanství 

22 a) Formy podnikání v ČR, korporační právo 

     b) Smlouva o dílo 

23 a) Vývoj českého státu od roku 1918 do současnosti 

     b) Politické ideologie – nacionalismus, fašismus, environmentalismus 

24 a) Formy podnikání v ČR, živnostenské právo 

     b) Pracovní podmínky zaměstnanců, pracov. doba, práce přesčas, dovolená, odbory, BOZP 

25 a) Politické ideologie – socialismus, komunismus, anarchismus 

     b) Náboženství – buddhismus, hinduismus 

26 a) Trestní právo hmotné, procesní, trestné činy dětí a mladistvých 

     b) Katastr nemovitostí 

27 a) Stát, politické strany, demokracie 

     b) Náboženství – islám, judaismus 

28 a) Rodinné právo 

     b) Akciová společnost 

29 a) Globální problémy lidstva, globalizace 

     b) Psychologie, základní pojmy, vědní disciplíny  

30 a) Skončení pracovního poměru na základě jednostranného úkonu zaměstnavatele 
     b) Společnost s ručením omezeným 

 

 

Témata sestavili a jsou v souladu s náplní učiva pro ekonomické lyceum Mgr. Emanuel 

Vambera a Ing. Irena Bílá Jiráňová pro školní rok 2019/2020 

 

Projednáno a schváleno v předmětové komisi společenskovědních předmětů dne: 28. 8. 2019 

 

 

 

Ředitel školy schválil dne: ……………………………………………………. 

 

Ředitel školy: …………………………………………………………………. 
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