
 

1. Základy teorie státu  
(pojem stát, vznik státu, občan a stát, státní moc, funkce státu, formy státu, druhy států, 
politika, volební systémy, funkce ombudsmana) 

2. Základy teorie práva  
(pojem právo, vývoj práva, právní řád, právní normy, právní předpisy, právní vztahy, právní 
skutečnosti, systém práva) 

3. Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 

4. Právo veřejné – správní, trestní, ostatní odvětví veřejného práva 

5. Právo soukromé – občanské, rodinné, pracovní, ostatní odvětví soukromého práva 

6. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace 

7. Psychologie jako vědní obor (předmět psychologie, směry, disciplíny) 

8. Osobnost (struktura, vývoj, činnosti člověka, motivace) 

9. Základní psychické jevy (třídění, psychické procesy a stavy),  
základy psychohygieny, duševní poruchy 

10. Sociální procesy  
(socializace, komunikace, konflikt, sociální učení, kultura, práce, patologické jevy) 

11. Sociální vztahy a sociální útvary (sociální role, pozice, stratifikace, mobilita, agregát, 
skupina, organizace, instituce, byrokracie) 

12. Základy ekonomie a ekonomiky  
(obecné pojmy, ekonomické subjekty, základní ek. problém, ekonomické systémy, složky 
trhu, funkce trhu, vznik a vývoj ekonomických teorií) 

13. Tržní ekonomika  
(tržní mechanismus, nabídka, poptávka a jejich vzájemné působení, struktura trhů, 
efektivnost, právní subjekty v tržní ekonomice) 

14. Peníze a bankovní soustava, cenné papíry, burza 

15. Makroekonomické ukazatele  
(nezaměstnanost, inflace, výkonnost ekonomiky, hospodářský cyklus, zdroje ek. růstu) 

16. Stát a ekonomika  
(selhání trhu, nástroje státní hospodářské politiky, státní rozpočet, daňová soustava, 
transformace ekonomiky z direktivní v tržní) 

17. Základy religionistiky  
(základní pojmy, přehled světových náboženství, myšlení staré Indie a Číny, 
další náboženské směry) 

18. Základy filozofie  
(zdroje filozofování, fil. a mýtus, fil. a víra, fil. a speciální vědy, základní filozofické otázky, 
filozofické disciplíny), 
úvod do antické filozofie (periodizace, přírodní antická filozofie) 

19. Klasická řecká filozofie (sofisté, Sokratés, sokratovské školy, Platón, Aristotelés) 

20. Filozofie období helénismu, filozofie v období středověku 

21. Renesanční, novověká a osvícenská filozofie, německá klasická filozofie  
(renesance, empirismus, racionalismus) 

22. Filozofie 19. a 20. století 

Maturitní otázky ze základů společenských věd 


