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1. Psychologie jako věda (charakteristika psychologie jako vědní disciplíny, počátky oboru, významné 

osobnosti dějin psychologie – S. Freud, C. Jung, A. Adler) 
 

2. Psychické jevy a psychologie osobnosti (základní duševní jevy, psychologie osobnosti, vlastnosti 
osobnosti, temperament) 
 

3. Vývojová a sociální psychologie (vývojová psychologie; komunikace, předsudky a stereotypy) 
 

4. Sociologie jako věda (pozice sociologie mezi vědeckými obory, vývoj sociologického myšlení – vliv 
osvícenství, industrializace a průmyslové revoluce, významné osobnosti dějin sociologie – A. Comte,    
É. Durkheim, M. Weber) 
 

5. Sociologický výzkum a jeho metody (sociální konstruktivismus a přístupy ke kladení sociologických 
otázek; předměty a objekty sociologického výzkumu – konkrétní příklady sociologických výzkumů 
v současné společnosti; typy sociologických výzkumů; hlavní metody v sociologickém výzkumu) 
 

6. Koncept sociální stratifikace a sociální útvary (základní rysy stratifikovaných společností, stratifikační 
systémy, významné teorie sociální stratifikace a tříd, sociální agregáty, klasifikace sociálních skupin a 
psychologie davu) 
 

7.  Socializace a společenský řád (proces socializace a její základní mechanismy, pojem sociální role, 
společenský řád a význam sociální kontroly a sociálních sankcí, sociální normy jako dimenze 
společenského řádu, vztah mezi sociálními normami a deviacemi a vybrané příklady sociální deviace) 
 

8. Světová náboženství (základní charakteristiky tří světových monoteismů – vznik a historické souvislosti, 
hlavní proroci, svaté texty, hlavní zásady; hlavní náboženské systémy, tradice a myšlenkové směry 
zastoupené v české společnosti; nová náboženská hnutí a jejich popularita, problematika sektářství) 
 

9. Ekonomie jako věda (předmět ekonomie a vztah k jiným vědám, makroekonomie a mikroekonomie, 
základní ekonomické systémy, historický vývoj ekonomických teorií) 
 

10. Trh a národní hospodářství (zákon nabídky a poptávky, ekonomická rovnováha, hospodářský cyklus, 
hodnocení národního hospodářství – magický čtyřúhelník) 
 

11. Hospodářská politika (funkce státu a jeho nástroje hospodářské politiky, daňový systém, sociální a 
zdravotní pojištění, celnictví) 
 

12. Finanční trhy (peněžní a kapitálový trh, burzy a burzovní obchody, bankovnictví, pojišťovnictví, 
nebankovní poskytovatelé finančních služeb) 
 

13. Problematika státu (základní prvky a charakteristiky státu, státní suverenita, funkce státu; formy státu 
a jejich konkrétní příklady – podle počtu suverénů, podle charakteru vlády, podle formy režimu, podle 
správního členění). 
 

14. Problematika demokracie a klasifikace demokratických a nedemokratických systémů (politické 
ideologie, ideální a reálná demokracie, lidská práva, demokratické a nedemokratické systémy a jejich 
významné příklady – totalitářství, autoritářství, diktatura). 
 



 

15. Politický systém České republiky (charakteristika, principy dělby státní moci, podoba a základní popis 
jednotlivých složek moci v českém politickém systému, ústava jako základní zákon státu). 
 

16. Politické strany, volby a volební systémy (základní charakteristické rysy a funkce politické strany, rozdíly 
mezi politickými stranami, zájmovými skupinami, politickými hnutími a politickými ligami, základní 
principy volebního práva, aktivní a pasivní volební právo, dva základní typy volebních systémů, volební 
systém v České republice). 
 

17. Antická filosofie (předsokratovští filosofové, Sókratés, Platón, Aristotelés; stoicismus, epikureismus, 
skepticismus). 
 

18. Středověká filosofie a renesanční filosofie (scholastika, nominalismus a realismus, ontologie, sv. 
Augustin, Tomáš Akvinský; individualismus a humanistická filosofie, Pico della Mirandola, empirismus, 
Francis Bacon). 
 

19. Novověká filosofie a její profilové osobnosti (R. Descartes, J. Locke, D. Hume, I. Kant). 
 

20. Významné směry filosofie 19. století (německá klasická filosofie, materialismus, pozitivismus, 
iracionalismus, filosofie existence).  
 

21.  Významné směry filosofie 20. století (filosofie jazyka, fenomenologie, existencialismus, analytická 
filosofie). 
 

22. Etika (předmět etiky; Aristotelés – Etika Níkomachova, Kant – Základy metafyziky mravů; morální 
dilemata). 
 

23. Právo a morálka (vznik práva a jeho funkce, právní systémy, právo přirozené a právo pozitivní). 
 

24. Právní normy (druhy právních norem, legislativní proces, právní řád). 
 

25. Právní odpovědnost (právní a protiprávní jednání, vynutitelnost práva a sankce, právní vztahy). 
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