
 
              MATURITNÍ  OKRUHY ZE  ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD 
                                                           
 

1. Předvědecké období, vznik psychologie jako vědy, hlavní odvětví, směry a 
jejich představitelé 

 
2. Psychologie osobnosti a psychologická metodologie 
 
3. Obecná psychologie 
 
4. Psychopatologie 
 
5. Náročné životní situace 
 
6. Vývojová psychologie  
 
7. Sociální psychologie a sociologie jako věda /socializace, sociální skupiny a  
     sociální role,multikultura/ 
 
8. Teorie práva – právní řád, právní normy / struktura, dělení, platnost, 

účinnost, působnost/, právní osobnost, svéprávnost, fyzická a právnická 
osoba 

 
9. Právní základ státu /vznik, typy a funkce státu /,ústavní základy ČR – Ústava 

a Listina základních práv a svobod 
 

10. Právo veřejné – struktura, správní a trestní právo 
 

11. Nový občanský zákoník-absolutní a relativní majetková práva 
 

12. Nový občanský zákoník-rodinné právo - rodina, vznik a zánik manželství, 
právní vztahy v rodině, sociálně právní ochrana dětí 

 
13. Právní rámec podnikání v ČR – živnostenský zákon, nový občanský 

zákoník a zákon o obchodních korporacích, základy pracovního práva – 
postavení zaměstnance a zaměstnavatele 

 
14. Ekonomie a její základní pojmy, ekonomické teorie, bankovnictví, burzy, 

cenné papíry 
 

15. Trh a jeho zákony, nabídka, poptávka, cena, konkurence, peníze, 
hospodářský cyklus 

 
16. Základní makroekonomické ukazatele a jejich aktuální stav v ČR 
 
17. Transformace české ekonomiky, státní rozpočet a daňová soustava v ČR 



 
18. Finance v domácnosti /rozpočet, aktiva a pasiva, investice, úvěry/ 

 
19. Demokracie, volby, volební systémy, politické strany, politické programy 

 
20. Mezinárodní politika – EU, OSN, NATO, globální problémy světa 

 
21. Světová náboženství – jejich postavení a význam v současném světě 

 
22. Vznik filozofie a podstata filozofického tázání, vztah filozofie 
     k náboženství, filozofie jako věda a vztah ke speciálním vědám, 
     filozofické disciplíny 

 
22.  Filozofický odkaz antiky – nejstarší, klasické a helénistické období  

 
23.  Filozofie období středověku a renesance – hlavní problémy a srovnání  

 
24.  Hlavní směry a otázky filozofie v období novověku do konce 19. století 

 
25.  Hlavní směry a otázky filozofie 20. a 21. století 

 
26.  Východní myšlení- Indie, Čína, základní charakteristika, pojmy, vztah 

             východního a západního myšlení, jejich význam 
 

27. Filozofie a otázka povahy skutečnosti - na konkrétních příkladech vysvětlit 
       odlišnosti chápání skutečnosti ve starověkém Řecku, ve středověku,  
       v novověku a v současnosti 

 
28.  Filozofie a otázka poznání – na konkrétních příkladech vysvětlit  různá 
     filozofická uchopení zkušenosti, na konkrétních příkladech rozlišit způsoby 
     poznávání a pojetí pravdy 

 
29.  Člověk jako jedinec, člověk jako bytost společenská. Koncepce jedince 
     především v existenciální filozofii. Koncepce uspořádání společnosti  
     v dějinách filozofie. Etika a její předmět, odlišit pojmy morálka, mravnost, 
    etiketa, na příkladech rozlišit autonomní a heteronomní morálku 

 
 
 
                           


