
Maturitní okruhy ze základů společenských věd  
 
 
 
1. Trestní právo – prameny práva, podmínky trestní odpovědnosti, trestné činy, druhy trestů, 
zásady trestního řízení 
 
2. Ústavní právo a mechanismy fungování státu, dělba moci v Ústavě ČR 
 
3. Občanské právo – prameny práva, fyzické a právnické osoby, věcná a závazková práva   
 
4. Rodinné a dědické právo – manželství a rodina, registrované partnerství, vyživovací 
povinnosti, náhradní rodinná péče, dědění ze zákona a ze závěti 
 
5. Základní pojmy z politologie – stát a jeho atributy, státní zřízení a formy států, právní stát, 
srovnání autokracie s demokracií na příkladech   
 
6. Český stát a státnost, právní základy českého státu, tvorba a schvalování zákonů, volby a 
volební systémy, politické strany  
 
7. Politické ideologie, média a politický život, politický extremismus 
 
8. Historické teorie společnosti a státu – antická teorie společnosti, křesťanství a středověké 
koncepce, renesanční a novověká politická filozofie, současné teorie o společnosti a státu 
 
9. Historický vývoj evropské vědy, vývoj společenských věd, zdroje poznání a pravda jako 
téma filozofie 
 
10. Hospodářská politika státu, státní rozpočet, daňová soustava České republiky 
 
11. Evropská unie – historický vývoj, orgány, společná politika a právo, občan a EU 
 
12. Vznik a vývoj sociologie, její struktura a předmět, nejvýznamnější sociologové světoví i 
čeští, společnost jako téma sociologie, člověk jako součást sociální skupiny, sociální útvary, 
struktura společnosti 
 
13. Sociální stratifikace a nerovnost, podoba a funkce sociální změny, tradiční a moderní 
společnost, postindustriální společnost a její problémy 
 
14. Multikulturní společnost, národ, etnikum, netolerance, xenofobie a rasismus 
 
15. Vznik filozofie a předsokratovská expozice 
 
16. Sokrates, Platon a Aristoteles 
 
17. Celková charakteristika středověkého myšlení (spor o universálie, sv. Augustýn, sv. 
Tomáš Akvinský) 



18. Racionalistický proud ve filozofii 
 
 
19. Empirismus a jeho představitelé 
 
20. Francouzské osvícenství a německá klasická filozofie 
 
 
21. Pozitivismus, pragmatismus a marxismus  
 
 
22. Existencialismus, fenomenologie a současné filozofické proudy 
 
 
23. Poznání skutečnosti jako základ psychologie, vnímání, paměť, myšlení a řeč 
 
 
24. Psychologický vývoj člověka, dědičnost, prostředí, psychické deprivace, učení 
 
 
25. Socializace a její činitelé, vývojové etapy člověka 
 
 
26. Psychologie osobnosti, rysy osobnosti a teorie osobnosti, temperament a charakter, 
emoce 
 
 
27. Motivace a postoje, schopnost, nadání a talent, sebepoznání a sebereflexe, stres 
 
 
28. Člověk ve skupině, sociologické rozdělení skupin, charakteristika davu, kultura a 
subkultura, sociální interakce a jednání, altruismus a solidarita, sociální instituce 
 
 
29. Morálka, autonomní a heteronomní morálka, Kantův přínos etice, prostředky sociální 
kontroly, individualita a masa 
  
30. Negativní jevy moderní společnosti, vliv médií, stereotypy a předsudky, sociální 
komunikace a její průběh, efektivní komunikace a manipulace v komunikaci 


