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ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 Obor 75-41-M/02 Sociální činnost  

 2021/2022 
 

 

V souladu s § 79 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro školní rok 2021/2022 (pro 

jarní i podzimní zkušební období) pro obor 75-41-M/02 Sociální činnost následující zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky: 

 

Povinné zkoušky profilové části 

1. Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

2. Cizí jazyk 1 (písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

3. Sociální politika a služby (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

4. Pedagogika a psychologie (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

5. Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická zkouška) 

Nepovinné zkoušky profilové části 

1.   Občanská a právní nauka (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

2.   Základy přírodních věd (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) 

 

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI 

 

1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

Písemná práce: vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. 

Ústní zkouška: zadání zkoušky vychází z vlastního seznamu dvaceti literárních děl žáka, 

připraveného na základě školního seznamu literárních děl. 

 

2. CIZÍ JAZYK 

Písemná práce: vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 

slov. 

Ústní zkouška: pro ústní zkoušku jsou stanovena následující témata: 
 

   Anglický jazyk 

1.  My Future Career (Applying for a job, CV) 

2.  Global Problems 

3.  Žatec – the Town of my Studies 

4.  The Czech Republic 

5.  Cities 

6.  English Speaking Countries 

7.  Services (Social Work) 

8.  Communication 

9.  Education 

10. Relationships  

11. Cultural Life 

12. Housing 

13. Health  

14. Sports 

15. Shopping and Complaints 

16. Customs and Traditions 
                                                           
1 Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky nezvolil matematiku 
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17. Hobbies 

18. Travelling and Transport 

19. Food and Meals 

20. Mass Media 

Německý jazyk 

1.  Familie und verwandtschaftliche Beziehungen 

2.  Bildung, meine Schule 

3.  Wohnen, Hausarbeiten 

4.  Unsere Stadt (Saaz) 

5.  Meine Freunde, Charakteristik 

6.  Reisen, Ferien, Verkehr 

7.  Gesundheit 

8.  Ernährung 

9.  Einkäufe, Dienstleistungen 

10. Feste und Bräuche 

11.Sport und Bewegung, Olympische Spiele 

12.Tschechische Republik 

13.Bundesrepublik Deutschland, Berlin 

14.Republik Österreich, Wien 

15.Prag 

16.Persönlichkeiten der deutschsprachigen Region 

17.Massenmedien, Werbung 

18.Stellenbewerbung und Lebenslauf 

19.Handelskorrespondenz 

20.Kultur und Kunst 
 

Francouzský jazyk 
1. La France 

2. Paris 

3. La République tchèque 

4. Prague  

5. Les pays francophones 

6. La santé et les maladies 

7. La gastronomie   

8. La famille 

9. Les vêtements et la mode 

10. Le temps libre 

11. Les sports 

12. La culture 

13. Les médias 

14. Les achats 

15. Les voyages 

16. Ma vie 

17. Ma ville 

18. L´enseignement     

19. Les fêtes 

20. Mon auteur préféré: sa vie et son oeuvre  
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3. SOCIÁLNÍ POLITIKA A SLUŽBY 

Pro ústní zkoušku jsou stanovena následující témata: 

1. Sociální politika a stát, sociální politika ČR 

2. Sociální systém ČR 

3. Sociální pojištění 

4. Sociální podpora 

5. Sociální pomoc 

6. Rodinná politika ČR 

7. Politika vzdělávání ČR 

8. Zdravotní politika ČR a zdravotní pojištění 

9. Politika bydlení ČR 

10. Důchodové zabezpečení 

11. Nemocenské pojištění  

12. Státní politika zaměstnanosti 

13. Právní úprava a kvalita sociálních služeb 

14. Sociální služby a jejich plánování 

15. Služby sociální péče 1-5 

16. Služby sociální péče 6-10 

17. Služby sociální péče 11-15 

18. Služby sociální prevence 1-6 

19. Služby sociální prevence 7-12 

20. Služby sociální prevence 13-18 

 

4.  PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 

 Pro ústní zkoušku jsou stanovena následující témata: 

1. Pedagogika- výchova a vzdělávání, obory pedagogiky 

2. Soustava výchovy a vzdělávání v ČR; alternativní školy 

3. Speciální pedagogika- význam, cíle a úkoly 

4. Klasifikace speciální pedagogiky 

5. Vzdělávání osob se speciálními potřebami 

6. Didaktika a její předmět 

7. Rodina a rodinná výchova, náhradní rodinná péče; práva dítěte 

8. Pedagogicko- psychologické poradenské služby 

9. Psychologie jako věda; charakteristika lidské psychiky 

10. Psychologie osobnosti 

11. Psychické procesy a stavy 

12. Vývojová psychologie – prenatální období – mladší školní věk 

13. Vývojová psychologie – období dospívání – smrt 

14. Komunikace 

15. Osobnost pracovníka v pomáhající profesi; psychodiagnostika 

16. Sociální psychologie 

17. Psychopatologie 

18. Základy zdravotnické psychologie 

19. Náročné životní situace; základy psychoterapie 

20. Psychologie a pravidla jednání s klienty se specifickými projevy chování 
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5. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Pro praktickou zkoušku jsou stanovena následující témata (obsah): 

            I. písemná část – individuální plánování péče o klienta: 

- popis potřebné podpory 

- individuální plán péče 

- krátkodobý plán péče 

- rizikový plán 

     II.  praktická část - pečovatelství: 

1. Péče o lůžko klienta  

2. Polohování nemocných 

3. Péče o osobní hygienu dospělého klienta 

4. Péče o osobní hygienu dítěte do 3 let věku 

5. Prevence dekubitů a opruzenin 

6. Péče o výživu dospělého klienta 

7. Péče o výživu, pohyb a spánek dítěte do 3 let věku 

8. Obvazová technika 

9. Péče o vyprazdňování 

10. Sledování pulzu a krevního tlaku 

11. Sledování dechu 

12. Sledování tělesné teploty 

13. Pohybová aktivizace klienta, péče o spánek 

14. Péče o imobilního klienta 

15. Základy první pomoci 

16. Ochranné pomůcky, dezinfekce a sterilizace v práci pečovatele 

 

TÉMATA NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI 

 

1. OBČANSKÁ A PRÁVNÍ NAUKA 

Pro ústní zkoušku jsou stanovena následující témata: 

1.   Úvod do psychologie / předmět vznik a rozvoj vědy / 

2.   Obecná psychologie / psychické jevy, determinace / 

3.   Člověk jako osobnost / struktura osobnosti /  

4.   Základy psychohygieny /duševní zdraví, poruchy / 

5.   Základy sociologie / předmět, vznik a rozvoj vědy / 

6.   Patologické sociální jevy / problémy současné společnosti / 

7.   Základy politologie / vznik a rozvoj vědy, principy dělby státní moci / 

8.   Občan a stát / národ, stát, ústava ČR, historie české státnosti / 

9.  Mezinárodní organizace / vznik a význam OSN, EU, NATO / 

10.  Globální problémy lidstva /ekolog. problematika, násilí, civilizační choroby / 

11.  Člověk a svět / víra, filozofie, světová náboženství / 

12.  Antická filozofie / Řecko, Řím / 

13.  Středověká filozofie / hlavní směry, základní pojmy, renesance / 

14.  Novověká filozofie / 18.– 20. st., hlavní směry, náboženství a věda / 

15.  Etika a její základní problémy / vznik a vývoj vědy / 

16.  Člověk a kultura / základy estetiky a dějin umění /  

17.  Právo – základní pojmy, systém práva, právní řád, právní odvětví 

18.  Právní normy / druhy, publikace, platnost, účinnost, působnost, příklady / 

19.  Právní vztahy / pojem, prvky, vznik, změny, zajištění, zánik / 

20.  Ústavní právo / legislativní proces / 
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2. ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 

Pro ústní zkoušku jsou stanovena následující témata: 

1. Obecná biologie 

-  vznik a vývoj života, vlastnosti živých soustav 

2. Biologie buňky 

- stavba buňky, eukaryotická a prokaryotická buňka, jednobuněčné a nebuněčné 

organismy (viry, bakterie, sinice, prvoci) 

3. Dělení organismů 

- charakteristika základních skupin organismů 

4. Antropologie 

- orgánové soustavy 

5. Nemoci a jejich prevence 

- infekční, genetická a civilizační onemocnění, zdravý životní styl, hygiena 

6. Genetika, ontogeneze člověka 

- základní genetické pojmy a principy, rozmnožování a vývoj člověka 

7. Ekologie  

- ekosystémy, potravní vztahy, biotické a abiotické faktory 

8. Člověk a životní prostředí 

- globální ekologické problémy, chráněná území 

9. Mechanika 

- kinematika, dynamika, mechanika tuhého tělesa, mechanika tekutin 

10. Molekulová fyzika a termika 

- kinetická teorie látek, termodynamické zákony, struktura a vlastnosti látek, vnitřní 

energie a teplo, tepelné motory 

11. Kmitání a vlnění, akustika 

- oscilátor, harmonické a periodické kmitání, perioda, frekvence, podélné, příčné a stojaté 

vlnění, šíření, rychlost a vlastnosti zvuku 

12. Elektřina a magnetismus 

- statická elektřina, elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetická indukce, zdroje 

a výroba elektrické energie 

13. Gravitační pole 

- gravitační zákon, pohyby těles v blízkosti Země (vrhy), vesmír 

14. Stavba atomu, jaderná fyzika 

- atom, molekula, iont, izotop, elektronová konfigurace, radiace 

15. S-prvky 

- významné prvky, jejich sloučeniny a reakce 

16. D-prvky 

- významné prvky, jejich sloučeniny a reakce 

17. P-prvky 

- významné prvky, jejich sloučeniny a reakce 

18. Uhlovodíky 

- alkany, alkeny, alkiny, arény, cyklické uhlovodíky 

19. Deriváty uhlovodíků 

- halogenderiváty, dusíkaté a kyslíkaté deriváty 

20. Složení živých soustav 

- proteiny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, enzymy, vitaminy, hormony 

 

V Žatci dne 17. září 2021 

                                                                                                         Mgr. Jiří Karas 

                                                                                                                    ředitel 

 


