
MATURITNÍ OKRUHY Z OBČANSKÉHO A SPOLEČNSKOVĚDNÍHO ZÁKLADU 

 

1. Co je filosofie? (specifičnost filosofického postoje ke světu, filosofické myšlení, podstata filosofie, 

filosofie a věda) 

2. Základy interpretace filosofického textu (rozbor úryvku filosofického textu a diskuse nad ním) 

3. Dějiny filosofie I. (srovnání alespoň 2 vybraných filosofů z období antiky až novověku) 

4. Dějiny filosofie II. (srovnání alespoň 2 vybraných filosofů z období 19.-20. století) 

5. Co může člověk poznat? (smysl pochybování a skepse, jistota a pravdivé poznání ve filosofii)  

6. Kdo je člověk? (srovnání alespoň 2 koncepcí lidství v dějinách filosofického myšlení) 

7. Jak má člověk jednat? (etika, vybrané etické koncepce ve filosofii) 

8. Základy psychologie (předmět psychologie, základní psychologické disciplíny, hlavní směry 

psychologie, Sigmund Freud) 

9. Psychologie osobnosti (osobnost a její rysy, vybrané psychologické teorie osobnosti) 

10. Člověk a jeho vývoj (pojem vývojová psychologie, vývojové etapy člověka, socializace, učení) 

11. Člověk a druzí lidé (pojem sociální psychologie, sociální kontrola, sociální konformita a její výzkum, 

psychologie davu, stereotypy a předsudky o druhých lidech, xenofobie a rasismus) 

12. Základy sociologie (sociologie jako věda, významní představitelé sociologického myšlení, základy 

společenskovědního výzkumu) 

13. Člověk jako součást sociálních útvarů (sociální skupiny, sociologie rodiny, subkultury) 

14. Společnost a její struktura (typy sociální stratifikace, nerovnost ve společnosti, diskriminace, 

sociální status a mobilita) 

15. Společnost a její proměny (sociální změna, tradiční a moderní společnost, postmoderní společnost, 

globalizace) 

16. Společnost a stát v dějinách myšlení (antická teorie společnosti, křesťanství a středověká koncepce 

společnosti, renesanční a novověká politická filosofie, teorie společenské smlouvy) 

17. Člověk jako občan (demokracie a jiné formy vlády, politická participace, volby, politické strany, 

problémy současné demokracie) 



18. Politické ideologie (představení hlavních myšlenek základních politických ideologií a diskuse nad 

nimi) 

19. Člověk v mezinárodním prostředí (mezinárodní vztahy a organizace, mezinárodní a evropská 

integrace, EU, současné problémy světové politiky) 

20. Základy ekonomie (ekonomie jako věda, člověk jako homo economicus, základní ekonomické 

pojmy) 

21. Člověk a ekonomika (trh a tržní ekonomika, tržní selhání, veřejný statek, externality, peníze, 

alternativní ekonomické systémy) 

22. Stát a ekonomika (národní ekonomika, hospodářská politika státu – fiskální a monetární politika, 

inflace, nezaměstnanost, diskuse o roli státu v ekonomice) 

23. Základy práva (spravedlnost, právo a etika, kategorický imperativ a utilitarismus, právní stát, 

základní právní pojmy, Ústava ČR – ústavní právo) 

24. Základy soukromého práva a veřejného práva (občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, 

trestní právo) 

25. Člověk a víra (víra v lidském životě, náboženská víra, hlavní náboženské systémy, sekty) 


