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   MATURITNÍ TÉMATA 2017/2018 
         (jarní a podzimní termín) 
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 
1. PSYCHOLOGIE TEORETICKÁ 

(psychologie pojem a věda, její historické milníky, předmět a metody, psychologické vědy, 

terminologie a podstata a struktura psychiky ad.)  

 

2. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI  

(obor a podstata psychologie osobnosti, Freud a jeho pojetí psychologie osobnosti, osobnost 

a její psychická struktura, etapy vývoje osobnosti, dynamické vlastnosti a typologie osobnosti 

ad.) 

 

3. PSYCHOLOGIE V PRAXI 

(užití znalostí psychologie v praktickém životě, odolnost a náročné životní situace, duševní 

hygiena, proces učení a psychologická pomoc ad.) 

 

4. SOCIOLOGIE A ČLOVĚK VE VZTAHU K PŘÍRODĚ  

(sociologie pojem a věda, předmět, metodologie výzkumu, historické milníky, vyčlenění 

člověka z přírodního rámce a s ním spojená determinace, kultura, komunikace, socializace 

ad.) 

 

5. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI  

(člověk ve společnosti, sociální psychologie, socializace, sociální deviace, sociální vztahy a 

stratifikace, sociální útvary a změna ad.) 

 

6. TEORIE POLITOLOGIE A POLITICKÉ SUBJEKTY V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

(politologie pojem a věda, metody, klasifikace, politika, historie politického myšlení; politická 

kultura, politické subjekty a ideologie, společenské organizace ad.) 

 

7. STÁT, NÁROD A STÁTNOST  

(stát, teorie vzniku státu, funkce státu, podstata existence státu, formy a typy států, 

občanství, národ a národní stát, státní symboly, právní stát, historie české státnosti  a vývoj 

ústavnosti, konstitucionalismus a Ústava ČR a LZPS ad.) 
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8. DEMOKRACIE, PARTICIPACE  A SPRÁVA A SAMOSPRÁVA 

(demokracie pojem, teze moderní reálné demokracie, principy a typy demokracie, politická 

participace, dělba státní moci v ČR, princip brzd a rovnováh , státní správa a samospráva a její 

orgány, teorie voleb a volební systémy ad.)  

 

9. MEZINÁRODNÍ VZTAHY A STÁT JAKO SUBJEKT MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

(pojem a předmět mezinárodních vztahů, historie oboru, teoretické přístupy, základní 

terminologie oboru, subjekty MV, stát jako subjekt MP, atributy státu, charakteristika 

vestfálského státu, suverenita, funkce státu vnější, chování státu, zájmy státu, failed states 

ad.) 

 

10. ALIANČNÍ POLITIKA 

(mezinárodní organizace a jejich klasifikace, podstata jejich existence v mezinárodním 

systému, alianční politika, právní základy vztahů, podrobná charakteristika a cíle OSN, NATO, 

jejich vznik, základní ustanovení, ČR a její vztah k OSN, NATO ad.) 

 

11. EU A EVROPSKÁ INTEGRACE 

(evropská integrita myšlenka a cesta k EU, EU jako fenomén mezinárodních vztahů, její 

charakteristika, fungování a cíle, struktura EU, osobnosti, symboly, dokumenty, právo EU, 

občanství EU a další evropská spolupráce, vztah ČR a EU a současný stav evropského regionu 

ad.) 

 

12. POJEM A VÝZNAM PRÁVA, PRÁVNÍ VĚDA 

(pojem a význam práva, dějiny právního myšlení, klasifikace právní vědy, axiologický rozměr 

práva, dělení práva dle pohledu na popisované skutečnosti, subjekty práva a právní vědomí, 

právní kultury a prameny práva, právní ochrana ČR ad.) 

 

13. GLOBALIZACE A GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA (interdisciplinární pohled) 

(pojem globalizace vs. regionalizace; klasifikace globálních problémů; současné problémy 

společenského života z pohledu sociologie, práva, ekonomie, politologie a mezinárodních 

vztahů; problémy v České společnosti, nadnárodní ekonomické a politické instituce ad.) 

 

14. LIDSKÁ PRÁVA A KONFLIKTY  

(teorie lidských práv, evropské právo a právo mezinárodní, ochrana lidských práv, teorie 

konfliktů, historické příklady a aktuální dění ve světě a řešení konfliktních a krizových situací, 

organizace vládní i nevládní v tomto oboru ad.) 

 

15. PRÁVNÍ VZTAH  

(právní vztah, jednání, událost, subjekty právního vztahu a jejich subjektivita, zastoupení PO, 

objekty právního vztahu, vznik, změna a zánik právního vztahu, právní skutečnosti a jejich 

dělení a konkrétní charakteristika, subjektivní práva a povinnosti ad.) 
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16. PRÁVNÍ NORMY A PRÁVNÍ ŘÁD ČR 

(právní norma jako normativní systém, zásada legální licence, rysy právních norem, struktura 

právních norem, působnosti právních norem, právní síla, klasifikace právních norem dle 

různých kritérií, tvorba právních norem a legislativní proces, zánik právních norem, 

interpretace a aplikace práva  a systém práva v ČR) 

 

17. OBČANSKÉ PRÁVO A PRÁVO RODINNÉ 

(občanské právo hmotné a procesní a jeho prameny, občanskoprávní vztahy, právní úkony, 

právo vlastnické, dědické a závazkové, smlouvy, občanské soudní řízení a jeho zásady, 

rozhodnutí a opravné prostředky, rodinné právo a jeho prameny, manželství a registrované 

partnerství, rodinněprávní vztahy, náhradní péče ad.)  

 

18. ČLOVĚK VE SFÉŘE PRÁCE 

(pracovní právo, pracovní poměr a jeho vznik, změna a zánik, práva a povinnosti 

zaměstnavatelů a zaměstnanců, pracovní podmínky mladistvých, pracovní doba, mateřská 

dovolená, mzda a její složky a formy, nezaměstnanost a úřad práce ad.)  

 

19. TRESTNÍ PRÁVO  A PRÁVO SPRÁVNÍ 

(trestní právo hmotné a procesní a jejich prameny,  trestný čin a přestupek, jejich dělení 

pachatelé trestného činu,  trestní odpovědnost a příčetnost, trestní řízení a jeho zásady, 

důkazní břemeno, tresty a jejich výkon, správní právo a jeho účel, fáze správního řízení ad.) 

 

20. EKONOMIE VĚDA A PENÍZE A TRH 

(pojem, předmět, metody, dělení a přístupy ekonomie, historie oboru a ekonomické teorie, 

peer to peer ekonomika, ekonomické statky, formy peněz, historie peněz, bankovní soustava, 

cenné papíry a burzy a pojem trhu ad.) 

 

21. MIKROEKONOMIE A PODNIKATELSKÁ ČINNOST 

(charakteristika mikroekonomie; mikroekonomické veličiny; tržní systém;  konkurence; trhy; 

nedokonalosti tržního systému;  působení státu na mikroekonomické subjekty; podnikání a 

jejich právní úprava; obchodní společnost; živnost ad.) 

 

22. MAKROEKONOMIE A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 

(charakteristika makroekonomie; makroekonomické veličiny; makroekonomický čtyřúhelník; 

národní hospodářství; úloha státu v tržním hospodářství ad.) 

 

23. POJEM FILOSOFIE A ETIKY A PŘECHOD OD MÝTU K LOGU 

(pojem; metody; problém počátku filosofování; vznik filosofie a její význam; vztah filosofie 

k jiným formám výrazu a vědění;  klasifikace filosofie; základní filosofické a etické 

problémy/filosofické disciplíny a kategorie; periodizace dějin filosofického myšlení ad.) 

 

24. KLASICKÁ FILOSOFIE  

(charakteristika období klasické řecké filosofie a filosofie Sokratova, Platona a Aristotela) 

 

 

25. DĚJINY FILOSOFIE: po subjekt-objektový rozvrh světa 
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(charakteristika a periodizace vývoje myšlení po subjekt-objektový  rozvrh světa, pozdní 

antika, středověk, baroko a renesance, základní problémy filosofie doby – předmět zájmu; 

jednotliví významní myslitelé, Francis Bacon a René Descartes a počátek novověku) 

 

26. DĚJINY FILOSOFIE: kopernikánský obrat v myšlení 

(charakteristika a periodizace vývoje myšlení novověké filosofie; směry; hlavní představitelé 

a předmět zájmu; Immanuel Kant a Hegel ) 

 

27. RELIGIONISTIKA 

(náboženství, teologie a religionistika, podoby náboženství/víry, hlavní světová náboženství a 

jejich charakteristika, znaky, symboly, cesta víry a náboženský fundamentalismus ad.) 

 

28. DĚJINY FILOSOFIE: 19. století 

(charakteristika a periodizace vývoje myšlení  filosofie 19. století, směry, hlavní představitelé 

a předmět zájmu; Friedrich Nietzsche a Edmund Karl Marx) 

 

29. DĚJINY FILOSOFIE: 20. století 

(charakteristika a periodizace vývoje myšlení  filosofie 20. století, směry, hlavní představitelé 

a předmět zájmu; Edmund Husserl, Jan Patočka) 

 

30. DĚJINY FILOSOFIE: přechod od logu k dogmatu 

(charakteristika a periodizace vývoje myšlení  filosofie antiky a středověku, směry, hlavní 

představitelé a předmět zájmu; eleaté a Tomáš Akvinský) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 4. 9. 2017 
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