
Témata státní závěrečné zkoušky 

 

Obor: Pedagogika – veřejná správa (prezenční + kombinovaná forma studia) 

Profilová část státní závěrečné zkoušky: Právní a správní aspekty veřejné správy 

 

 

1.  

Paradigmatický přístup v sociologii: konsensuální paradigma, jeho původ vývoj a vznik 

strukturálního funkcionalismu.  

Občan, právo, stát – definice práva, objektivní a subjektivní právo, soukromé a veřejné právo, stát 

a právo, právní stát a práva občanů. 

2.  

Paradigmatický přístup v sociologii: konfliktologické paradigma, jeho původ, vývoj a makro 

a mikro přístup ve studiu konfliktu. 

Správní právo – obecná část – veřejná správa – státní správa, samospráva, činnosti, správní akty. 

3.  

Paradigmatický přístup v sociologii: interpretativní paradigma, jeho původ, vývoj a směry 

v druhé polovině 20. století. 

Dětská práva – Úmluva o právech dítěte, zákon o sociálně právní ochraně dětí, rodičovská 

odpovědnost, náhradní rodinná výchova.  

4.  

Socializace. Faktory ovlivňující proces socializace, fáze, socializační instituce, modality 

socializace. Rodina a socializace. 

Právo obchodní – podnikatel, podnikání, veřejný rejstřík PO, zastoupení, prokura, zákon 

o obchodních korporacích. 

5.  

Kultura a její pojetí v sociologii. Sociologické přístupy ke kultuře. Vztah kultury ke společnosti – 

aplikace sociologických teorií. Masová kultura. 

Správně – právní odpovědnost – přestupky fyzických osob, řízení o přestupcích právnických 

osob a podnikajících fyzických osob. 

6.  

Biologické a psychologické teorie sociálních deviací (hlavní představitelé). Sociologické teorie 

deviantního chování v závislosti na paradigmatech sociologie. 

Občanské právo – vznik závazků a jejich obsah. Změna, zánik závazků, závazky z právního 

jednání, závazky z jiných právních důvodů, závazky z deliktů. 

7.  

Objasnění základních pojmů ze sociologie sociálních deviací. Tradiční pojetí sociálních deviací. 

Teorie anomie, adaptační způsoby.  

Občanské soudní řízení – účastníci, průběh, rozhodnutí, opravné prostředky, zákon o zvláštních 

řízeních soudních. 

8.  

Druhy a typy sociálních deviací. Klasifikace odchylného chování. Rozvoj deviantní kariéry. 

Trestní právo procesní – postup orgánů v trestním řízení, vazba, obhajoba, trestní řízení, opravné 

prostředky řádné i mimořádné. 



9.  

Normativní a reaktivní pojetí sociální deviace. Teorie societární reakce. 

Správní právo – správa školství – státní správa a samospráva ve školství, školská právnická osoba, 

rejstřík školských právnických osob, školský rejstřík.  

10.  
Význam a funkce sociální kontroly ve společnosti, sociální instituce. Vztah normy a sankce. 

Trestní právo – základy trestní odpovědnosti, trestný čin, skutková podstata trestného činu, 

okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stadia trestné činnosti, účel trestu, druhy trestů, 

probace. 
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