
 

 

 

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZÁKLADŮ SPLOLEČENSKÝCH VĚD 
 

1. Psychologie 

Předmět, obory a směry psychologie, základní psychické jevy a jejich třídění – procesy 

stavy a vlastnosti. 

 

2. Psychologie osobnosti, vývojová psychologie 

Pojem, determinace, struktura osobnosti. Aktivačně motivační, dynamické, výkonové a 

seberegulační vlastnosti osobnosti. Ontogeneze lidské psychiky. 

 

3. Základy psychohygieny, učení, sociální psychologie 

Význam psychohygieny, duševní poruchy a jejich třídění, tíživé životní situace - stres, 

deprivace, frustrace….; učení a jeho typy; pojem sociální psychologie, komunikace, 

interakce, konflikty a jejich zvládání, agresivita, asertivita, tolerance, vztahy mezi lidmi a 

sociální poznávání 

 

4. Sociologie 

Sociologie jako věda, vývoj sociologického myšlení v dějinách, česká sociologie. Příroda a 

společnost, kultura a její funkce. 

 

5. Socializace, rovnost a nerovnost ve společnosti, sociální struktura 

Socializace, sociální komunikace, společnost a její vývoj - pozice, role, rituály, sociální 

status, konfliktualistické a stratifikační pojetí sociální struktury, sociální útvary a skupiny. 

 

6. Politologie 

Dějiny politického myšlení. Pojem stát, charakteristické znaky státu, občan a stát, národ, 

formy státu, demokratický stát. 

 

7. Politické systémy, legalita a legitimita moci, politický pluralismus 

Politika, volby a volební systémy, politické strany, systémy politických stran, politické 

ideologie a doktríny. 

 

8. Mezinárodní vztahy, důležité nadnárodní organizace 

Mezinárodní vztahy jako věda, formy mezinárodních vztahů, důležité mezinárodní 

organizace - EU, OSN, NATO …. jejich vznik, vývoj a struktura. 

 

9.  Politické systémy vybraných demokratických států 

Velká Británie, Rakousko, Německo, Slovensko, Francie, USA, Rusko, Švýcarsko 

 

10. Právo, úloha práva ve společnosti 

Dějiny práva, základní právní pojmy, tvorba právních předpisů, právní instituce v ČR. 
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11. Ústavní právo a LZPS 

 

12. Veřejné právo 

Správní, trestní a finanční právo 

 

13. Soukromé právo 

Občanské, rodinné a pracovní právo 

 

14. Základy ekonomie a ekonomiky 

Dějiny ekonomických teorií, základní pojmy, základy tržní ekonomiky. 

 

15. Makroekonomie a mezinárodní obchod 

Úloha státu v tržní ekonomice, ukazatelé výkonnosti tržní ekonomiky, česká ekonomika, 

mezinárodní obchod, ekonomické vztahy ČR se zahraničím. 

 

16. Podstata a vznik peněz 

Peníze, jejich vývoj a funkce; banky a bankovní soustava, cenné papíry, burza, daně a 

daňová soustava, právní subjekty v tržní ekonomice. 

 

17. Náboženství a filosofické proudy východu 

Judaismus, křesťanství a islám. Hinduismus, buddhismus, taoismus, konfuciánství. 

 

18. Úvod do filosofie, předsókratovská  

Úvod do filosofie, postavení filosofie v systému věd, vztah filosofie ke speciálním vědám, 

náboženství, mýtu atd. Vznik filosofie – vývoj předsókratovské filosofie - miléťané, 

Herakleitos, Pythagoras ze Samu, mladší fyzikové, atomisté, eleaté, sofisté. 

 

19. Vyvrcholení vývoje starořecké idealistické filosofie, helenistická filosofie 

Sókrates, Platón, Aristoteles, helenistická filosofie – epikureismus, stoicismus, kynická 

filosofie, novoplatonismus. 

 

20. Středověká filosofie 

Postavení filosofie ve středověku, patristika – sv. Augustin, scholastika Tomáš Akvinský, 

spor o universalia  

 

21. Renesanční filosofie 

Renesance a humanismus, Machiavelli, More, Campanella; rozvoj přírodních věd 

Kusánský, Koperník, Bruno, Bacon … 

 

22. Novověká filosofie 

Racionalismus – Descartes, Spinoza, Leibniz; senzualismus – Locke, Berkeley, Hume 

 

23. Osvícenská filosofie a NKF  

Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Kant, Hegel, Feuerbach 

 

24. Utopický socialismus, marxismus a jeho důsledky, iracionalismus a pozitivismus 

 

25. Filosofie 20. st.  

 

26. Česká filosofie – Masaryk, Rádl, Patočka 


