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MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019
Profilová část MZ 2019
Předmět Základy společenských věd
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Téma

Psychologie a poznání: psychologie jako věda, podstata lidské psychiky, poznávací procesy,
učení
Člověk jako individualita: psychologie osobnosti, schopnosti, motivace a postoje, emoce
Člověk a jeho vývoj: člověk jako přírodní a sociální bytost, kultura, socializace, vývojová
psychologie
Porouchaný člověk: sebepoznání, deprivace, frustrace a stres, duševní zdraví a duševní nemoci a
poruchy
Život mezi druhými: sociální struktura společnosti, status, mobilita, .komunikace a kontrola,
předsudky a stereotypy
Sociologie a poznávání společnosti: vznik a vývoj sociologie, soc. výzkum, soc. skupiny,
sociologie rodiny, moderní organizace, normální a patologické
Sociální změna a společnost: evoluce a revoluce, tradiční a moderní společnost, globalizace a
globální problémy
Politika a my: politologie a politika, politické strany, volby a volební systémy, politika v ČR
Stát, občan, demokracie: stát a jeho formy, dělba státní moci, principy demokracie
Politické ideologie: pojem ideologie, liberalismus, konzervatismus, socialismus, ideologie 20.a 21.
století; totalitarismus
Člověk a právo: teorie práva, právo a morálka, orgány právní ochrany, vývoj a oblasti práva
Právo v každodenním životě: občanské právo, smluvní, rodinné právo, pracovní právo
Stát a právo: právní řád ČR, veřejné právo, ústavní právo, trestní právo
Člověk a ekonomie: lidské potřeby a ekonomika, ekonomické teorie, trh a jeho fungování
Ekonomika a my: podnikání a zaměstnání, osobní finance, finanční trh
Stát a ekonomika: národní hospodářství, HDP, inflace a nezaměstnanost, rozpočet a daně
Život v Evropě: evropská integrace, evropské právo, multikulturní společnost, migrace
Mezinárodní vztahy a organizace: subjekty mezinárodních vztahů, řešení konfliktů, OSN, EU,
NATO
Religionistika I.: podstata náboženství, monoteismus – judaismus, křesťanství, islám
Religionistika II.: podstata náboženství, východní náboženská tradice, nová náboženská hnutí
Řecký zázrak: okolnosti vzniku filosofie, povaha filosofování, Sókratés, Platón, Aristotelés
Filosofická paradigmata a jejich proměny: ontologie a gnoseologie, vývoj filosofického myšlení
Etika: etické normy a hodnoty, svoboda a spravedlnost, morálka, svědomí, dobro a zlo, svoboda
vůle
Vybrané okruhy zájmu filosofie: filosofie dějin, politická filosofie, filosofie přírody, filosofická
antropologie
Filosofické, náboženské a vědecké poznání: povaha a zdroje filosofie, vztah filosofie k vědě a
náboženství, vlastnosti vědeckého poznání, klasifikace věd, základy teorie věd, sociální vědy

Součásti zkoušky: ústní zkouška
Schváleno předsedou KVOO dne:

Podpis předsedy KVOO:

Schváleno ředitelkou školy dne:

Podpis ředitelky školy:

