Maturitní okruhy ze Společenských věd
1) Mýtus, filosofie, náboženství
(od mýtu k logu, vznik filosofie, základní filosofické disciplíny, starověká filosofie a náboženství,
antický obraz světa, myšlení Dálného východu – Indie, Čína)

2) Řecká filosofie – předsokratici
(charakteristika období, předsokratovská filosofie, sofisté)

3) Vrcholné období řecké filosofie
(Sókratés, Platón, Aristotelés)

4) Filosofie středověku
(křesťanský obraz světa, patristika, scholastika, spor o univerzálie)

5) Filosofie a politické myšlení renesance
(humanismus, antropocentrismus, státoprávní teorie – N. Machiavelli, T. Hobbes, T. More, F.
Bacon)

6) Novověká filosofie 16. – 18. století
(novověký obraz světa, racionalismus, empirismus)

7) Filosofie v období osvícenství
(francouzští materialisté a encyklopedisté, francouzští osvícenci – Voltaire, J. J. Rousseau,
německé osvícenství - I. Kant)

8) Filosofie 19. století
(němečtí idealisté – J. G. Fichte, F. Schelling, G. F. Hegel, iracionalismus – A. Schopenhauer, F.
Nietzsche, S. Kierkegaard, materialismus a marxismus)

9) Filosofie 20. století a významné postavy české filosofie
(fenomenologie, pragmatismus, vitalismus, existencialismus, filosofie bytí…)

10) Etika a její pojetí v dějinách
(etika jako věda, základní etické pojmy, předmět etiky, vznik a vývoj etických názorů – antika,
křesťanství, utilitarismus, kategorický imperativ…)

11) Světová náboženství
(náboženské směry a systémy)

12) Psychologie jako věda
(vývoj psychologie, psychologické vědy, směry a teorie, determinace lidské psychiky)

13) Psychologie osobnosti
(osobnost, typologie osobnosti, poruchy vývoje osobnosti)

14) Psychické jevy
(psychické procesy a stavy – vnímání, myšlení, představy, paměť, emoce...)

15) Sociální psychologie a komunikace
(socializace, sociální role a skupiny, sociální percepce, psychologie davu)

16) Sociologie jako věda
(předmět sociologie, metody sociologického výzkumu, hlavní etapy sociologického myšlení)

17) Člověk a společnost
(socializace, sociální vztahy, sociální struktura, sociální role a status, normy a deviace, masová
kultura)

18) Politologie a základní politologické pojmy
(předmět politologie, metody a postavení politologie v systému věd, politická filosofie, politické
ideologie)

19) Občan v politickém životě
(demokracie, volby, volební systémy, volby v ČR, občanská společnost)

20) Ekonomie a ekonomika
(předmět ekonomie, tržní mechanismus, funkce trhu, konkurence)

21) Mezinárodní vztahy a organizace
(vznik, vývoj a podstata mezinárodních vztahů, EU, OSN, NATO)

22) Peníze a bankovní soustava ČR
(funkce peněz, centrální banka, komerční banky, bankovní služby)

23) Hospodářská politika státu
(národní hospodářství, HDP, HNP, státní rozpočet, inflace, nezaměstnanost, daňová politika)

24) Stát a principy demokracie
(typy a formy státu, demokracie, dělba státní moci, státní orgány)

25) Právní řád ČR
(Listina základních práv a svobod, prameny práva, právní odvětví, Ústava ČR)

