
Tematické okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce pro obor  
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu   

(aktualizováno 4. června 2020) 

 
ČÁSTI  STÁTNÍ  ZÁVĚREČNÉ  ZKOUŠKY: 
 
Písemná část: 

1. Praktická znalost ruského jazyka  (Gazda, Berger/Juříčková) – v ruštině     120 minut 

2. Právní a ekonomické minimum  písemný test                 90 minut 

 

Ústní část: 

1. Praktická znalost ruského jazyka  (Gazda, Berger/Juříčková) – v ruštině 

2. Komplexní ověření orientace v ruských kulturních, historických a zeměvědných reáliích 

 (Dohnal) – v češtině, případně v ruštině (podle volby posluchače)  

 
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. 
 
 
OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 
 
I. Praktická znalost ruského jazyka 
 
Znalost slovní zásoby, mluvnice a konverzačních témat v rozsahu kurzů Jazyková cvičení I-VI 

  
Písemná část (hranice úspěšnosti: max. 150 chybových bodů):  

• lexikálně-gramatická cvičení 

• překladová cvičení (Č-R, R-Č) 

 

Ústní část (Gazda – Juříčková/Berger): 

• ověření znalosti slovní zásoby, mluvnice a pravopisu na základě analýzy chyb z písemné 
části zkoušky  

• konverzace na některé z probraných témat (Jazyková cvičení I-VI) 
 
 

II. Právní a ekonomické minimum – písemný test v češtině (připravují a vyhodnocují vyučující 

příslušných kurzů na ESF a PF MU) 

Písemná zkouška je rozdělena na 2 samostatné časti: 

Základy ekonomie:  test o 50 otázkách (řešení a-d), každá otázka má jednu správnou odpověď 

(správná odpověď = 1 bod). 

  



 

Základy práva:  test o 4 částech, obsahujících jak testové úlohy (výběr správných řešení z uzavřené 

nabídky), tak otevřené otázky. Jednotlivá správná řešení jsou hodnocena 

diferencovaně v rozmezí 2-5 bodů. 

Zkouška je hodnocena jako celek: max. počet bodů: 100 

   min. počet bodů:   50 

 
 
 
Základy ekonomie 
 
1. Hrubý domácí produkt, jeho konstrukce a význam 

2. Základní principy tržní ekonomiky 

3. Ekonomický růst a možnosti jeho regulace  

4. Státní příjmy a výdaje, meze státního zadlužování  

5. Základní pojmy ekonomiky, její role 

6. Trh a jeho role, možnosti a smysl regulace trhu 

7. Ekonomický cyklus, konjunktura a krize 

8. Nabídka, poptávka a jejich vliv na cenu výrobků 

9. Chování podnikatelských subjektů na trhu a možnosti regulace z úrovně státu 

10. Daně – jejich význam a účel, daňová zátěž osob a podnikatelských subjektů 

11. Cena výrobků – co zahrnuje, jakou hraje roli ve formování poptávky 

12. Náklady podnikatelských subjektů 

13. Veřejné statky a jejich charakteristika 

14. Konkurence a její význam pro regulaci trhu 

15. Hrubý domácí produkt – jeho význam a měření 

16. Trh práce a ekonomický vývoj 

17. Centrální banka a její role v ekonomice 

18. Inflace a deflace – význam pojmů 

19. Sociální jevy (nezaměstnanost, chudoba, …) z ekonomického pohledu 

20. Státní rozpočet a státní dluh 
 
 
  



Právo  
 

1. Právní kultura, velké právní systémy, právní stát 

2. Právní norma, vymezení, prvky, druhy právních norem, působnost právní normy 

3. Interpretace práva, právní odpovědnost, právní záruky zákonnosti 

4. Obchodní společnosti – základní vymezení, pojmové znaky, osobní a kapitálové prvky 

5. Základní pojmy obchodních společností - základní kapitál, vklad, podíly a dispozice s nimi 

6. Společnost s ručením omezeným – celková charakteristika a vymezení oproti ostatním 
formám obchodních společností, podstatné znaky tohoto druhu společnosti a jejich 
zhodnocení z praktického pohledu, identifikace kapitálových a osobních prvků 

7. Akciová společnost - celková charakteristika a vymezení oproti ostatním formám obchodních 
společností, podstatné znaky tohoto druhu společnosti a jejich zhodnocení z praktického 
pohledu 

8. Orgány kapitálových obchodních společností a jejich systém – funkční vymezení, ustavování, 
proces jednání orgánů, vzájemné vztahy; právní postavení členů orgánů, vztah ke společnosti, 
odpovědnost, ochrana věřitelů a společníků 

9. Cenné papíry akciové společnosti – zejména akcie, práva a povinnosti spojená s akcií, 
převoditelnost akcií 

10. Uzavírání obchodní smlouvy – formální a obsahové náležitosti, praktická doporučení při 
uzavírání smluv, časté smluvní doložky; obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, vykládací 
pravidla, smlouva o smlouvě budoucí, inominátní smlouva 

11. Druhy obchodních závazkových vztahů, vztah občanského a obchodního zákoníku 
v závazkových vztazích, zánik obchodních závazků – vymezení jednotlivých způsobů, jejich 
specifik, možnosti smluvních dispozic 

12. Kupní smlouva – charakteristika smluvních typů včetně vzájemného vymezení, odpovědnost 
za vady včetně praktických příkladů, určení ceny 

13. Smlouva o dílo – charakteristika smluvních typů včetně vzájemného vymezení, odpovědnost 
za vady včetně praktických příkladů, určení ceny 

14. Právo proti nekalé soutěži – základní vymezení, místo v systému soutěžního práva, generální 
klauzule nekalé soutěže, pojmenované a nepojmenované skutkové podstaty, právní 
prostředky ochrany 

15. Existenční ochrana hospodářské soutěže – regulace dominantní tržní síly, zákaz zneužití 
dominance, kontrola koncentrací, sankce a mechanismus vymáhání 

16. Existenční ochrana hospodářské soutěže – kartelové právo, vymezení, pojmové znaky, 
skutkové podstaty, systém výjimek, sankce a mechanismus vymáhání 

17. Podoba, forma, druhy cenných papírů, jednotlivé typy cenných papírů – základní 
charakteristika vybraných cenných papírů (kromě směnek a akcií), přehled pramenů úpravy 

18. Směnka a šek – základní vymezení, rozdíly mezi směnkou vlastní, směnkou cizí a šekem, 
účastníci 

19. Náležitosti směnky – časté důvody neplatnosti 

20. Směnka při splatnosti – způsoby určení splatnosti, prezentace směnky, postih, protestace. 



III. Komplexní ověření orientace v ruských kulturních, historických a zeměvědných reáliích 

(Dohnal) – ústní zkouška v češtině, případně v ruštině (podle volby posluchače)  

 
 
Okruhy z historie, kultury a zeměvědy 
 
1. Vývoj ruské státnosti a kultury od nejstarších dob do 18. století, Kyjev, Novgorod, centralizace 

Ruska 

2. Náboženský život v Rusku od přijetí křesťanství do dnešní doby – významná data, události a 
místa, koncepce Moskvy jako „třetího Říma“  

3. Rusko v období válek s Napoleonem – důležité historické události (včetně bitvy u Slavkova), 
kultura, romantismus v ruské literatuře 

4. „Zlatý věk“ ruské literatury – významní spisovatelé ruského kritického realismu 

5. Ruská hudba a malířství 19. století – významné osobnosti, styly 

6. Rusko a Evropa – vztah Ruska k evropské kultuře v 18.-20. století, významné jevy, události 
v umění, společenském i politickém životě; Rusko a slovanské národy, slavjanofilové a 
zapadnici 

7. Rusko na přelomu 19. a 20. století (od roku 1861) – změny ve společnosti, ekonomický 
a kulturní život Ruska do roku 1917, kultura té doby, revoluční období 1905-1907 

8. Rok 1917 – mezník v ruské historii a společenském životě; události, osobnosti, význam  

9. Rusko a Sovětský svaz ve 20. a 30. letech 20. století – občanská válka, vznik SSSR, politické a 
společenské klima; centra ruské emigrace 

10. Ruská literatura a umění v letech 1917-1941, „dvojí Rusko“ v kulturní oblasti, významné 
události a osobnosti ruské kultury 

11. Základní etapy, události a osobnosti ruského politického života 20. století 

12. Rusko v období II. světové války – přelomové události, průběh války na Rusko i jeho místo 
v evropské a světové politice válečné doby 

13. Rusko (Sovětský svaz) v 50.-80. letech 20. století – historický a kulturní vývoj, politické zvraty, 
ekonomika 

14. Odraz stagnace v ruské kultuře a literatuře, rozpad Sovětského svazu a následný společenský 
a kulturní vývoj do dnešních dnů, význam a role SNS; hlavní postavy, etapy, události 

15. Ruská literatura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století – směry, témata, osobnosti 

16. Rusko z geografického hlediska  

17. Rusko-české vztahy v průběhu 20. a 21. století; vývoj, význam Ruska pro českou ekonomiku a 
kulturu v tomto období, významné události 

18. Rusko a jeho geopolitická role, zájmy, spojenci a protivníci v průběhu 20. a 21. století 

19. Rusko v rámci světového obchodu, Rusko a WTO, ruský průmysl a jeho perspektivy v rámci 
globalizace; pronikání ruského kapitálu do Evropy 

20. Ruská věda a kosmonautika – významné objevy, úspěchy a problémy ruské vědy a ruské 
kosmonautiky ve 20. a 21. století 

 


