
 

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z nauky o společnosti 
Školní rok 2010/11 

 

  1. PSYCHOLOGIE (charakteristika disciplíny; rozdělení, vznik a hlavní směry;     
         základní pojmy ...) 

  2. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI (pojetí osobnosti ve vývojové psychologii;  
        důležité etapy vývoje osobnosti; struktura osobnosti; jednotlivé typy  
        psychických jevů ...) 

  3. SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE (socializace; sociální skupiny; sociální  
        komunikace a vztahy ...) 

  4. SOCIOLOGIE (charakteristika disciplíny; vznik a etapy vývoje; hlavní  
        postavy a pojetí sociologie ...) 

  5. SOCIOLOGICKÉ PROBLÉMY (místo sociologie v systému společenských  
        věd; metody a postupy; někdejší a dnešní pohled na úlohu sociologie;  
        aktuální sociologická témata ...) 

  6. POLITOLOGIE (charakteristika disciplíny; politika a historie jejího  
         zkoumání; politika a moc; politika a ideologie ...) 

  7. POLITOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ČESKÉ REPUBLIKY (konkrétní podoby  
         státní moci; ústavní pořádek; vývojové tendence politického spektra  ČR  
         od roku 1989; tzv. občanská společnost a role občanských iniciativ;  
         menšiny a národnostní problémy v ČR; ČR v mezinárodních organizacích ...) 

  8. GLOBÁLNÍCH PROBLÉMY a „GLOBALIZACE“ (vznik „globálního myšlení“;   
         vymezení hlavních globálních problémů; snahy o globální přístup k řešení  
         rizik v oblasti mezinárodní bezpečnosti, prohlubování rozdílů mezi  
         bohatstvím a chudobou a životního prostředí a čerpání zdrojů; globálnost a  
         „globalizace“; existují alternativy?...) 

  9. STÁT (názory na příčiny vzniku státu; funkce a rysy moderních států,  
         formy státu; principy demokracie ...) 

10. LIDSKÁ A OBČANSKÁ PRÁVA (historie a vývoj lidských a občanských práv;  
         základní mezinárodní i české dokumenty; pojetí právního státu; současný  
         stav dodržování lidských a občanských práv v ČR a ve světě ...) 

11.   ZÁKLADY EKONOMIE (vztah ekonomie k ostatním společenským vědám;  
         hlavní ekonomické teorie; tržní ekonomika: nabídka, poptávka, peníze,  
         inflace, banky; role státu v tržním hospodářství; …) 

12. PRÁVO (funkce, původ a zdroje práva; systém práva v našem státě; vztah        
        ústavy, zákonů a dalších právních předpisů; právní vědomí českých občanů …) 



13. OBČAN V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH (jednotlivá odvětví veřejného a  
         soukromého práva; právní předpisy v Česku; systém českých soudů;  
         občan v běžných právních situacích; advokacie, notáři …) 

14. EVROPSKÁ INTEGRACE (integrační tendence v Evropě od konce 40. let  
         20. století; vývoj, funkce a význam, Evropské unie; struktura a orgány  
         EU; Česko a Evropská unie …) 

15. FILOZOFIE A ETIKA (okolnosti vzniku filozofie; vztah filozofie ke speciálním  
         vědám; témata filozofického tázání/otázek – struktura filozofie; smysl  
         filozofie; etika jako „praktická filozofie“: základní pojmy etiky; typy  
         morálky; současné etické problémy ...) 

16.    ONTOLOGICKÉ A KOSMOLOGICKÉ OTÁZKY (základní pojmy: látka/hmota,  
         prostor, pohyb/změna, čas …; nejvýznamnější kosmologické a ontologické  
         názory v dějinách filozofie a jejich reprezentanti...) 

17.    PROBLÉMY POZNÁNÍ V DĚJINÁCH FILOZOFIE (základní pojmy a přístupy   
         k možnostem poznání/poznávání; nejvýznamnější  gnoseologické /  
         epistemologické koncepce a pojetí pravdy v dějinách filozofie ...) 

18. ANTICKÁ FILOZOFIE 

19. FILOZOFIE VE STŘEDOVĚKU A RENESANCI 

20. FILOZOFIE MEZI RENESANCÍ A OSVÍCENSTVÍM 

21. FILOZOFIE FRANCOUZSKÉHO A NĚMECKÉHO OSVÍCENSTVÍ 

22. FILOZOFIE V 19. A NA POČÁTKU 20. STOLETÍ 

23. FILOZOFIE VE 20. STOLETÍ A NA POČÁTKU TŘETÍHO TISÍCILETÍ 

24.  ČESKÉ FILOZOFICKÉ MYŠLENÍ (specifické rysy a role filozofie v českém  
        kulturním vývoji; významné postavy českého filozofického myšlení od  
        středověku do současnosti) 

25.   ZÁKLADY RELIGIONISTIKY (charakteristika disciplíny; světová náboženství  
        – základní rysy, historický vývoj, aktuální situace; současná  
         pseudonáboženská hnutí ...) 

 


