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Maturitní témata – ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
1.

Stát, národ a státoprávní teorie a základy politologie

2.

Česká republika jako demokratický stát

3.

Politika, politické subjekty, volební systémy a politické ideologie

4.

Demokracie – její principy a aktuální problémy, občan, občanská společnost a lidská práva

5.

Pojem a význam práva, právní systémy, prameny práva

6.

Právní řád, právní předpis, legislativní proces, právní vztah, právní způsobilost, právní odpovědnost,
právní ochrana občana, soudní řízení

7.

Systém práva (právní odvětví)

8.

Mezinárodní vztahy a jejich charakteristika, ČR v mezinárodních vztazích

9.

Soudobý svět a globální problémy lidstva

10. Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy, významné osobnosti a směry v ekonomii
11. Úloha státu v tržní ekonomice, podnikání a zaměstnání, úřady práce
12. Burza, peníze cenné papíry, mezinárodní bankovní domy, bankovní systém ČR
13. Sociologie jako věda, významné osobnosti a sociologické směry
14. Základní sociologické pojmy, sociální kontrola a deviace, sociální změna, sociologie výchovy a vzdělávání
15. Soudobé problémy společnosti, rodina jako sociologický fenomén, krize rodiny, genderová problematika
16. Psychologie jako věda, významné osobnosti a směry v psychologii
17. Psychologie osobnosti, vývojová psychologie
18. Psychické projevy a stavy, duševní poruchy, psychopatologie a psychohygiena
19. Vznik filozofie a její význam v životě člověka, filosofie, náboženství a věda, mýtus filosofie,
nejvýznamnější filozofové antického světa
20. Středověká a novověká filozofie
21. Významné osobnosti filosofie 19. století
22. Filosofie ve stínu světových válek, soudobá filosofie, česká filosofie 20. a 21. století
23. Etika – vymezení pojmu, morálka a mravnost, Etická výchova v současnosti
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24. Kultura a civilizační okruhy, významná náboženství světa (východní okruh)
25. Světová monoteistická náboženství

