Maturitní okruhy
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
1/ Pojem práva, druhy právních norem, právní řád, právní systém, občanské právo a jeho
obsah, zásady občanského soudního řízení, typy občanskoprávních smluv
2/ Rodinné právo – manželství, rodičovské a vyživovací povinnosti, náhradní rodinná péče,
dědění
3/ Pracovní právo, vznik a zánik pracovního poměru, typy pracovních smluv, pracovní spory,
odměňování a dovolená, péče o zaměstnance
4/ Trestní právo, trestné činy – dělení, trestní odpovědnost, druhy trestů, trestní právo hmotné
a procesní, průběh trestního řízení
5/ Vznik a vývoj politologie, hlavní představitelé politologického vývoje od starověku po
současnost, ideologie a typy ideologií, jejich představitelé v minulosti a dnes
6/ Volby a volební systémy, organizace a dělba moci v ČR, politické strany a dělení politických
stran v ČR
7/ Teorie vzniku státu, formy vlády, typy států. ČR jako součást nadnárodních společenství –
EU, NATO, OSN
8/ Dějiny české státnosti. Vývoj samostatného českého státu od roku 1918 – 2022.
9/ Vznik a vývoj sociologie, periodizace vývoje, hlavní myslitelé, hlavní sociologická
paradigmata, vývoj české sociologie, hlavní problémy současné sociologie
10/ Metody sociologického průzkumu, socializace – sociální role, normy
11/ Problém sociální nerovnosti, pozice a status, legitimizace panství a nerovnosti
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12/ Třídy a vrstvy, sociální skupiny a útvary, klasifikace skupin, skupinové konflikty
13/ Vznik a vývoj psychologie, psychologické školy a jejich představitelé psychologické
disciplíny a jejich význam pro praktický život
14/ Psychologie osobnosti, skladba osobnosti, zaměřenost osobnosti
15/ Vývojová psychologie, psychická onemocnění a duševní zdraví
16/ Psychologie mezilidských vztahů, interakce a komunikace, socializace osobnosti
17/ Vznik a vývoj filozofie, filozofické disciplíny, hlavní filozofické pojmy, předsokratovská
filozofie školy a představitelé
18/ Sokrates, Platon a Aristoteles, etické školy v antice
19/ Středověká filozofie – vymezení, periodizace, představitelé a jejich filozofické systémy
20/ Renesanční filozofie – vymezení, charakteristika, okruhy bádání a představitelé
21/ Racionalismus jako jeden z hlavních filozofických proudá, problematika a představitelé
22/ Empirismus jako jeden z hlavních filozofických proudů, problematika a představitelé
23/ Francouzská a německá osvícenská filozofie, problémy a představitelé, I. Kant
24/ Pozitivismus, pragmatismus, marxismus – charakteristika, problematika, představitelé
25/ Iracionální filozofie – Schopenhauer, Nietzche, Kierkegaard
26/ Existencialismus, fenomenologie, postmodernismus – charakteristika, představitelé
a problémy současné filozofie
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