Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti“

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Témata pro ústní zkoušku ze společenských věd
obor obchodní akademie (63-41-M/02)
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Politologie - podstata státu, typy státu, formy vlády (demokratické a nedemokratické)
Ústava – složky státní moci, Ústava ČR
Lidská práva – historie lidských práv, Listina základních práv a svobod
Mezinárodní vztahy – mezinárodní organizace, mezinárodní politika, OSN, NATO, EU
Antická filosofie – vznik filosofie, filosofické disciplíny, významní představitelé
Středověká křesťanská a renesanční filozofie – patristika, scholastika, přírodní a
politická filosofie renesance
Novověká filozofie – racionalismus, empirismus, osvícenství
Etika – základní pojmy etiky, etické směry
Náboženství – základní pojmy náboženství, judaismus, křesťanství, islám
Sociologie – základní pojmy sociologie, sociální skupiny, současné problémy
společenského života
Psychologie jako věda – lidská psychika, psychologické disciplíny, biologická a sociální
determinace
Psychologie osobnosti – vymezení pojmu osobnost, struktura osobnosti, teorie
osobnosti
Psychické procesy – čití, vnímání, paměť, představivost, myšlení
Vývojová psychologie – periodizace duševního vývoje
Poruchy duševního života a psychohygiena – příčiny vzniku duševních poruch, druhy a
charakteristika duševních poruch
Formování osobnosti v náročných životních situacích – stres, frustrace, deprivace,
agrese a únik
Právo a právní řád – základní právní pojmy
Trestní právo – prameny, druhy trestných činů a trestů, trestní odpovědnost
Občanské právo – absolutní majetková práva a relativní majetková práva
Občanské právo – obecná část - prameny občanského práva, osoby fyzické a
právnické, typy obchodních korporací, podnikání
Živnostenské právo – prameny, živnosti, živnostenské úřady
Občanské právo - rodinné právo – prameny, manželství, rodičovská odpovědnost,
vyživovací povinnost, příbuzenství, náhradní výchova, manželské majetkové právo
Pracovní právo – prameny, pracovní poměr, pracovní řád, BOZP, péče o zaměstnance,
pracovní podmínky žen a mladistvých

Povolené pomůcky: Ústava České republiky, Slovník cizích slov, Filozofický slovník,
Psychologický slovník
V Ústí nad Labem 16. září 2016
Ing. Roman Jireš
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