
 
 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Forma: povinná ústní zkouška  

 

Předmět:   SOCIÁLNÍ POLITIKA 

Obor vzdělání:   Sociální činnost 

Kód oboru:    75-41-M/01 

Školní rok:    2021/2022 

Třída:    SČ4A, HS4 

 

 

 

 

TÉMATA 

 

 

1. Pojetí sociální politiky (pojem sociální, pojem politika, širší a užší pojetí sociální 

politiky, spolupráce s dalšími obory, aktivní a pasivní sociální politika). Základní pojmy  

 v sociální politice (sociální událost, sociální případ, sociální problém, životní úroveň, 

životní minimum), záchranná sociální síť a její fungování. 

2. Nástroje sociální politiky (základní nástroje sociální politiky, nástroje realizace sociální 

politiky). Právo jako nástroj sociální politiky (právo, vývoj práva, právo veřejné a 

soukromé, právní řád, platnost a účinnost právních předpisů, právní odvětví). 

3. Subjekty sociální politiky (třídění a přehled subjektů sociální politiky). Systém veřejné 

správy (orgány státní správy a samosprávy, obce, orgány obce, kraje). 

4. Objekty sociální politiky. Metody, oblasti a modely sociální politiky, sociální stát.  

5. Sociální ochrana. Ústava ČR (moc zákonodárná, výkonná, soudní, NKÚ, ČNB, územní 

samospráva). 

6. Principy sociální politiky. Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte. 

Vztah sociální politiky k ekonomice a demografii.  

7. Zákon o sociálních službách. Podmínky poskytování sociálních služeb, povinnosti 

poskytovatelů sociálních služeb a standardy kvality. Druhy a formy sociálních služeb. 

8. Příspěvek na péči (kdo poskytuje pomoc, stupně závislosti, posuzování stupně závislosti, 

asistent sociální péče). Služby sociálního poradenství a sociální péče, úhrada nákladů za 

sociální služby (služby bez úhrady nákladů a za úhradu nákladů).  

9. Systém sociálního zabezpečení. Služby sociální prevence, předpoklady pro výkon 

činnosti v sociálních službách (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, další 

profese v sociálních službách).  

10. Systém nemocenského pojištění (funkce, účast na NP, podmínky účasti, vznik a zánik 

NP, ochranná lhůta). Organizační zajištění nemocenského pojištění. Druhy dávek 

nemocenského pojištění. Náhrada mzdy.  

11. Dávky nemocenského pojištění (podmínky nároku). 



12. Důchodový systém v ČR. Systém důchodového pojištění (funkce, třídění dávek, povinná 

a dobrovolná účast na DP, složky důchodů, organizační zajištění důchodového pojištění.  

13. Druhy důchodů (podmínky nároku). Občanské soudní řízení (druhy soudů, který soud 

rozhoduje o sporu, zahájení soudního řízení, rozhodnutí soudu). 

14. Systém státní sociální podpory (právní úprava, funkce, druhy dávek, orgány SSP, nárok 

na dávku, nárok na výplatu dávky, řízení o dávkách). Základní pojmy (rozhodné období, 

rozhodný příjem, rodina, společně posuzované osoby, nezaopatřené dítě). 

15. Dávky státní sociální podpory (podmínky nároku). Dávky pěstounské péče (poskytování 

pěstounské péče osobou v evidenci a osobou pečující, druhy dávek). 

16. Systém státní sociální pomoci (právní úprava, funkce systému, formy pomoci, komu 

pomáhá). Životní a existenční minimum. Pomoc v hmotné nouzi, dávky hmotné nouze, 

oprávněné osoby, formy poskytování dávek hmotné nouze, frekvence výplaty dávek, 

řízení o dávkách. 

17. Politika zaměstnanosti (význam, MPSV, úřady práce, druhy nezaměstnanosti, míra 

nezaměstnanosti, pasivní a aktivní politika zaměstnanosti). Zákon o zaměstnanosti 

(zprostředkování zaměstnání, vhodné zaměstnání, zájemce a uchazeč o zaměstnání, 

vyřazení z evidence ÚP, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci). 

18. Pracovně právní vztahy (právní úprava, zaměstnavatelé a zaměstnanci, pracovní poměry 

podle délky pracovní doby a podle doby trvání, vznik pracovního poměru, pracovní 

smlouva, ukončení pracovního poměru).  

19. Zdravotní politika (funkce, ukazatele zdrav. stavu obyvatelstva, faktory ovlivňující 

zdraví, objekty a subjekty, typy zdrav. zařízení). Zdravotní pojištění (péče hrazená ze 

zdrav. pojištění,  vznik a zánik, plátci pojistného, práva pojištěnce, zdrav. pojišťovny). 

20. Rodinná politika (funkce, typy rodin, objekty). Právní úprava rodinných vztahů 

(prameny rodinného práva, uzavření manželství, zánik manželství, vyživovací povinnost). 

21. Podpora rodin s dětmi (finanční podpora rodin, mateřská a rodičovská dovolená, 

převedení na jinou práci, pracovní volno při ošetřování dítěte, služby pro rodiny s dětmi). 

22. Rodičovská odpovědnost (změny rodičovské odpovědnosti). Sociálně právní ochrana 

dětí (vymezení, na koho se zaměřuje, orgány a opatření sociálně právní ochrany).  

23. Pomoc zdravotně postiženým občanům (ucelená rehabilitace, finanční pomoc, rodinná a 

zdravotní péče, sociální služby). 

24. Pomoc starým občanům (vymezení stáří, ohrožené skupiny starých občanů, související 

rizika, finanční pomoc, rodinná a zdravotní péče, sociální služby). 

25. Pomoc dezintegrovaným občanům (vymezení cílové skupiny, chudoba a její příčiny, 

finanční pomoc, sociální služby). 
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