Základy společenských věd – maturitní okruhy
1. Politologie – předmět politologie, teorie vzniku státu, znaky a funkce moderního státu, formy
a typy státu, principy demokracie – dělba státní moci, politický pluralismus; formy
demokracie – přímá, nepřímá demokracie
2. Ústavní právo – ústava jako základní zákon státu, charakteristika Ústavy ČR, volební systémy
3. Ekonomie a ekonomické systémy – předmět ekonomie, základní ekonomické pojmy (statek,
zboží, ekonomické subjekty), typy ekonomik a základní ekonomická otázka, trh a tržní
systém, základní tržní elementy (nabídka, poptávka…)
4. Hospodářská politika státu – cíle a nástroje hospodářské politiky státu, charakteristika
fiskální politiky státu; právní subjekty podnikání
5. Bankovní soustava – bankovní soustava ČR, význam ČNB, činnost komerčních bank, peníze a
jejich funkce, cenné papíry
6. Právo veřejné – odvětví veřejného práva, základní členění práva – právo objektivní x
subjektivní, právo hmotné x procesní; prameny práva – právní řád, právní předpis, právní
norma (vysvětlení základních pojmů); trestní právo hmotné a procesní
7. Právo soukromé – odvětví soukromého práva a jejich prameny (právní předpisy), občanské
právo hmotné a procesní, rodinné právo, pracovní právo
8. Mezinárodní vztahy a mezinárodní organizace – mezinárodní vztahy jako věda, formy
mezinárodních vztahů – mezinárodní organizace a jejich členění, ČR v mezinárodních
organizacích – OSN, EU, NATO
9. Psychologie jako věda – vznik a předmět psychologie, psychologické disciplíny a jejich
charakteristika, metody psychologie, determinace lidské psychiky
10. Psychické procesy – členění a charakteristika jednotlivých psychických procesů (vnímání,
myšlení…), zátěžové situace
11. Vývojová psychologie – ontogenetický vývoj člověka, charakteristika vývojových etap
12. Psychologie osobnosti – chápání osobnosti v psychologii, struktura osobnosti –
charakteristika vlastností osobnosti, teorie osobnosti
13. Filozofie – počátky a předmět filozofie, filozofické disciplíny, periodizace dějin filozofie,
základní filozofické směry
14. Předsokratovská filozofie – nejstarší etapa antické filozofie, názory a učení významných škol
a představitelů tohoto období
15. Filozofie klasického období a v období helénismu – druhá a významná etapa antické
filozofie, významné osobnosti druhé etapy antické filozofie a jejich učení (Sokrates, Platon,
Aristoteles), filozofické směry v období helénismu
16. Středověká a renesanční filozofie – etapy a znaky středověké filozofie a hlavní představitelé
patristiky a scholastiky, hlavní proudy renesanční filozofie a významné osobnosti renesanční
filozofie
17. Filozofie 17. a 18. století – významné směry, představitelé racionalismu, empirismu,
francouzského osvícenství a německé klasické filozofie, řešení otázky poznání
18. Filozofické směry 19. a 20. století – počátky moderní filozofie v 19. století, vybrané
filozofické směry a jejich charakteristika
19. Socializace a sociální skupiny – význam socializace z hlediska sociologického, mediátoři
socializace, druhy socializace, sociální deviace a patologie, sociální skupiny a členění
sociálních skupin, sociální role a status
20. Religionistika a významná světová náboženství – religionistika jako vědní obor a předmět
jejího zkoumání, chápání náboženství a znaky náboženství, vývoj forem náboženství, hlavní
světová náboženství a jejich charakteristika (judaismus, křesťanství, islám)

