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Číslo 

tématu 

Téma 

1. Psychologie a poznání  

 psychologie jako věda, psychika: struktura, poznávací procesy, procesy 

paměti, učení, psychologické experimenty 

2. Sociální struktura společnosti 

 sociální stratifikace a její typy, sociální status, statusový symbol, sociální 

mobilita, socializace; sociální komunikace, konflikty a kontrola; 

předsudky a stereotypy 
 

3. Řecký zázrak 

 okolnosti vzniku filozofie, povaha filozofování, Sókratés, Platón, Aristotelés 

a základní filozofické otázky; filozofická paradigmata  

4.  Ontologie a její otázky 

•     tradice řeckého a středověkého myšlení, filozofie 19. století: Hegel a Marx, 

materialismus a idealismus 

5.  Sociologie, sociální realita a sociální útvary 

 vznik sociologie a její zakladatelé, sociální výzkum, sociální skupiny (masy 

a davy), sociologie a proměny rodiny, instituce a organizace, normální a 

patologické 

6. Gnoseologie a ontologie 

 vědění a mínění, pravda a relativismus, racionalismus a empirismus, 

transcendentální filozofie, materialismus a idealismus 
 

7. Etika 

 dějiny etických koncepcí, normy a hodnoty, spravedlnost a svoboda, 

morálka, svědomí, dobro a zlo, svobodná vůle 
 

8. Ekonomie a člověk 

 homo economicus, základní ekonomické teorie a poučky, trh, osobnosti 

ekonomie, ekonomické teorie 

9. Porouchaný člověk 

 sebepoznání, deprivace a stres, duševní poruchy a duševní zdraví, významné 

psychologické školy 

10. Člověk, práce a peníze 

 pracovní právo, trh práce, podnikání; proměny v pojetí „práce“; rodinné 

finance, finanční trh a finanční produkty, bankovní soustava, funkce peněz 

11. Východní náboženské tradice 

 Hinduismus, buddhismus, konfuciánství, taoismus 

12. Právo a člověk 

 základní právní pojmy, právo a morálka, funkce práva, orgány právní 

ochrany, dějiny práva, právní věda; občanské právo, vlastnické, smluvní a 

rodinné právo 

13. Západní náboženské tradice  

 náboženský monoteismus: judaismus, křesťanství, islám 
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14. Stát a právo 

 právní řád ČR, veřejné právo, ústavní právo, trestní právo, správní právo 

 

15. Politické ideologie 

 pojem ideologie, liberalismus, konzervatismus, socialismus, ideologie 20. a 

21. století 

16. Ekonomika a stát 

 národní hospodářství, inflace, HDP, nezaměstnanost a práce, daně 

17. Život v Evropě 

 evropská integrace, mezinárodní spolupráce a organizace, lidská práva; 

problematika multikulturalismu, nacionalismu, rasismu a xenofobie  

 

18. Člověk jako individualita 

 pojem osobnosti, schopnosti, motivace a postoje, charakter, temperament, 

emoce 
 

19. Stát, občan a demokracie 

 stát a jeho formy, státní moc a její dělba, demokratické principy a 

nedemokratické systémy, současné problémy demokracie 

20. Člověka a jeho vývoj 

 člověk jako přírodní a sociální bytost, vztah přírody a kultury, člověk ve 

vývoji, psychosociální konflikt 

21. Sociální změna a společnosti 

 podoba a funkce změny (revoluce, evoluce a převrat), archaická, tradiční, 

moderní a postmoderní společnost, globalizace 

22. Politika a my 

 politologie a politika, politické strany, volby a volební systémy, politický 

život v ČR: tvorba zákonů 

23. Politická filozofie a filozofie dějin 

 problém dějin, pokroku a vývoje: Hegel a skepse 20. století, smysl dějin a 

konec dějin: Huntington a Fukuyama, kořeny politické filozofie: Locke, 

Hobbes, Marx, Rousseau 

24. Filozofie náboženství 

 důkazy boží existence a kritici náboženství: Nietzsche, Feuerbach/Marx, 

Freud, nový ateismus, sekularizační teorie 

25. Věda a sociální vědy 

 vlastnosti vědeckého poznání, funkce vědy, klasifikace věd, základy teorie 

vědy, dějiny vědy 
 

26. Filozofická antropologie 

 obrazy člověka v dějinách, člověk u Schopenhauera, Nietzscheho a 

Kierkegaarda, existencialismus 

 

Součásti zkoušky: 

Schváleno předsedou KVOOdne:                              Podpis předsedy KVOO:  

Schváleno ředitelkou školy dne:                              Podpis ředitelky školy:  

 

 

 

 

 


