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Číslo 

tématu 

Téma 

1. Psychologie a poznání  

 struktura psychiky a psychické jevy, poznávací procesy, procesy paměti 

2. Sociální struktura společnosti 

 sociální stratifikace a její typy, sociální status, statusový symbol, sociální mobilita, socializace, stratifikace v ČR 
 

3. Řecký zázrak 

 okolnosti vzniku filozofie, povaha filozofování, dějiny filozofie, paradigmata filozofie  

4. Život mezi druhými 

 sociální interakce a jednání, sociální percepce a chyby v ní, předsudky a stereotypy, sociální komunikace a její 

průběh, sociální kontrola 

5. Společnost a společenské útvary 

 společnost jako téma sociologie, sociální skupiny, sociologie rodiny, člověk ve skupině 

6. Epistemologie 

 povaha znalosti, jak své přesvědčení zdůvodnit, zdroje znalosti, metody; Platonovo podobenství o jeskyni, 

Descartův genius malignus a Kantovo probuzení z dogmatického spánku 
 

7. Etika 

 etika a svoboda a spravedlnost, normy a hodnoty, morálka a svědomí, aplikovaná etika, jak zdůvodnit jednání, 

jak máme jednat 
 

8. Ekonomie a člověk 

 lidské potřeby a ekonomika, hospodářský proces, trh a tržní mechanismus, peníze a jejich funkce, konkurence a tržní 

selhání 

9. Porouchaný člověk 

 sebepoznání a stres, duševní poruchy a duševní zdraví 

10. Východní náboženské tradice 

 hinduismus, buddhismus, konfuciánství, taoismus 

11. Právo a člověk 

 teorie práva, orgány právní ochrany, historický vývoj práva, právní věda 

12. Západní náboženské tradice  

 etický monoteismus: judaismus, křesťanství, islám 

13. Stát a právo 

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

 

14. Politické ideologie 

 ideologie a doba postideologická, liberalismus, konzervatismus, socialismus 

15. Ekonomika a stát 

 národní hospodářství, ukazatel HDP, inflace a nezaměstnanost, státní rozpočet a daně, česká ekonomika 

16. Život v Evropě 

 mezinárodní vztahy a jejich aktéři, současná mezinárodní situace, evropská integrace 

17. Člověk jako individualita 

 schopnosti a inteligence, motivace a postoje, charakter a temperament, emoce 
 

18. Stát, občan a demokracie 

 stát a jeho formy, státní moc a její dělba, demokratické principy a nedemokratické systémy, současné problémy 

demokracie 

19. Člověka a jeho vývoj 

 člověka jako přírodní a sociální bytost, člověk ve vývoji, učení a socializace, psychosociální konflikt a 

psychosexuální vývoj 

20. Sociální změna a společnosti 

 podoba a funkce změny, archaická, tradiční, moderní a postmoderní společnost, globalizace 

21. Politika a my 

 politika, politické strany, volby a volební systémy, současná politická situace v ČR, legislativní proces 

22. Ekonomika a my 

 podnikání a zaměstnání, finanční trh a finanční instituce, peníze a my  

23. Právo v každodenním životě 

 občanské právo, rodinné právo a pracovní právo 

24. Náboženské, filozofické a vědecké poznání 

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

25. Multietnická a multikulturní společnost 

 národy a nacionalismus, xenofobie a rasismus, vztahy minority a majority, migrace 

26.  Institucionalizace sociálních věd 

 psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, právo, religionistika 

27. Řecká filozofická trojka 

 Sókratés, Platón, Aristotelés 
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