
 

 

Maturitní témata -  Management a marketing, Právo  
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1. Význam marketingu a jeho vývoj – co to je marketing, jeho význam, přínos a cíle.  

  Vývoj trhu – koncepce řízení. 

2. Základní pojmy teorie práva -  vznik práva, dělení práva, velké právní systémy, právní řád, právní 

norma, prameny práva.  

3. Marketingové prostředí - význam marketingového prostředí – mikro, makro. Analýzy subjektů.  

4. Realizování práva, interpretace a aplikace práva, operace s právní normou, druhy individuálních aktů 

aplikace práva, právní vztah, subjekty právního vztahu.  

5. Marketingový výzkum - význam a definice marketingového výzkumu, jeho fáze a metody. 

6. Vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů.  

7. Marketingové plánování - východiska a cíle, subjekty, marketingové nástroje, používané analýzy. 

8. Smluvní právo -  pojem, principy, vznik a zánik závazků, druhy smluv, jednotlivé smluvní typy 

(darování, koupě, smlouva o dílo, nájem).  

9. Marketingový mix - definice, 6P – jejich popis a význam.  

10. Dědění – dědické tituly, předpoklady dědění, dědění ze zákona, dědění ze závěti, vydědění, 

neopominutelný dědic, odúmrť.  

11. Segmentace, targeting, positioning - význam segmentace, targetingu a positioningu. Význam, 

hodnota a vnímání značky. 

12. Občanské právo procesní - soustava obecných soudů, druhy civilního řízení, pravomoc a příslušnost 

soudů. 

13. MAR mix – produkt - definice, druhy zboží. Úrovně produktu z hlediska marketingu, životní cyklus 

produktu, řízení produktu, Bostonská matice. 

14. Občanské soudního řízení – průběh, subjekty, základní zásady, řádné a mimořádné opravné 

prostředky. 

15. MAR mix – cena - význam ceny, cena z pohledu nabídky a poptávky, tvorba cen, druhy cen.  

16. Obchodní korporace - dělení, vznik, zánik, charakteristika jednotlivých typů, obchodní rejstřík.  

17. MAR mix – komunikace - charakteristika, nástroje, komunikační proces, komunikační mix, efektivnost 

marketingové komunikace. Média – druhy, použití. 

18. Živnostenské právo – definice, znaky živnosti, rozlišení živností, podmínky provozování, zánik, 

správa, živnostenský rejstřík, neoprávněné podnikání.  

19. MAR mix – distribuce - význam, úkoly, distribuční cesty. 

20. Omezení vlastnického práva - spoluvlastnictví, sousedská práva, zástavní právo, zadržovací právo.  

21. Pojem a profil managera - management a podnikání, postavení a role manažera ve firmě, požadavky 

na manažera, styly řízení, zásady komunikace. 

22. Pracovní právo -  prameny, zásady, pracovněprávní vztahy a dohody vznikající mimo pracovní poměr, 

mzda a plat.  



 
 

23. Hlavní managerské funkce - od plánování po kontrolu, komunikace. 

24. Pracovní právo – vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů.  

25. Rozhodovací proces managera - fáze rozhodovacího procesu, základní typy rozhodovacích 

problémů. 

 

 

 

Schválila: Ing. Renata Hrušková v. r. – ředitelka školy 


