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Maturitní otázky ze základů společenských věd 
pro školní rok 2022–2023 

 
1. Psychologie a psychologické směry: předmět, disciplíny (základní, 

aplikované, speciální); experimentální psychologie, psychoanalýza, 
behaviorismus, humanistická psychologie a další směry. 
 

2. Socializace a sociální komunikace: sociální učení, sociální interakce (chyby 
v procesu sociálního poznávání), sociální komunikace (interpersonální  
a masová), rodina jako základní socializační činitel (funkce rodiny, typy rodin, 
možné příčiny její krize v moderní době). 
 

3. Předsokratovská filosofie: obecná charakteristika řecké filosofie, milétská 
filosofie (Thalés, Anaximandros, Anaximenés), Pýthagorás a pythagoreci, eleaté 
(Xenofanés, Parmenidés, Zenón z Eleje) a Hérakleitos, předchůdci atomismu 
(Empedoklés, Anaxagorás), atomismus (Démokritos). 
 

4. Základy teorie státu a mezinárodní vztahy: znaky státu, funkce a podstata 
státu, formy států; vývoj (studená válka a současné tendence), mezinárodní 
organizace. 
 

5. Základy teorie práva a veřejné právo: pojem a vývoj práva, pozitivní  
a přirozené právo, stupňovité uspořádání právního řádu, právní normy  
a právní předpisy, účastníci právních vztahů (fyzické a právnické osoby), 
systém práva; trestní právo: hmotné a procesní, trestné činy, trestní 
odpovědnost, tresty, přestupky. 
 

6. Klasické období řecké filosofie: Sókratés: působení, etický intelektualismus, 
sokratovská metoda, pokračovatelé; Platón: působení, svět idejí, politické 
názory; Aristotelés: působení, metafyzika, logika, etika, politické názory. 
 

7. Tržní ekonomika a peníze: tržní mechanismus a jeho pilíře, nabídka  
a poptávka; historie a funkce peněz, bankovní soustava, cenné papíry a burzy, 
konvertibilita měny, inflace. 
 

8. Středověká filosofie a renesanční myšlení: patristika, sv. Augustin 
(svobodná vůle, zlo ve světě, filosofie dějin, pojetí času), scholastika (realismus 
a nominalismus). Tomáš Akvinský (dvojí pravda, důkazy boží existence); 
humanismus, reformace, politické názory (Machiavelli, utopisté, Hobbes),  
F. Bacon, renesanční filosofie přírody. 
 

9. Psychologie osobnosti: utváření a struktura osobnosti, dynamické vlastnosti 
(temperament), výkonové vlastnosti (schopnosti, inteligence, kreativita), 
aktivační vlastnosti (potřeby a další motivy), vztahově postojové a 
seberegulační vlastnosti (postoje, charakter, sebeuvědomování, sebepoznání, 
svědomí). 
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10. Sociální skupiny a sociální stratifikace: sociální agregáty a dav, rozdělení 
sociálních skupin a konflikty mezi nimi, sociální status a role; historické typy 
vrstev, sociologické pojetí tříd, minorita a elity. 
 

11. Novověká filosofie I: racionalismus: R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz; 
empirismus: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume. 
 

12. Politický systém ČR: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, zájmové 
skupiny, politické strany a politické ideologie, volby a volební systémy. 
 

13. Soukromé právo: občanské právo: obsah, věci, vlastnické právo, závazkové 
právo; rodinné právo: manželství, vyživovací povinnosti, náhradní výchova 
nezletilých dětí. 
 

14. Novověká filosofie II: německá klasická filosofie: I. Kant (předkritické  
a kritické období, noetika, svět o sobě, kategorický imperativ), G. W. F. Hegel 
(hegelovská triáda, seberozvíjení světového ducha, filosofie dějin); francouzské 
osvícenství: Ch. L. Montesquieu, Voltaire, encyklopedisté, francouzští 
materialisté, J. J. Rousseau. 
 

15. Úloha státu v tržní ekonomice: nezaměstnanost, selhání trhu (externality, 
veřejné statky a služby, nedokonalá konkurence), daně, státní rozpočet, právní 
subjekty v ekonomice, makroekonomické ukazatele. 
 

16. Moderní filosofie: pragmatismus, fenomenologie (Husserl), existencialismus 
(Sartre a Camus), M. Heidegger, novopozitivismus; postmoderní myšlení: 
postmoderna v umění, obecná charakteristika postmoderny (od univerzalismu 
k pluralismu), strukturalismus, M. Foucault, J. F. Lyotard. 
 

17. Psychické jevy a poruchy jejich fungování: psychické procesy (vnímání, 
představování, paměť, myšlení), psychické stavy (pozornost, city); zátěžové 
situace, obranné mechanismy, psychické poruchy a jejich léčba. 
 

18. Etika a helénistická filosofie: předmět, kořeny dnešní etiky (antika, 
křesťanství), soudobé etické směry (utilitarismus, hédonismus, autonomní 
etiky, etika odpovědnosti), základní etické kategorie; etická problematika 
v rámci helénistické filosofie (epikureismus, stoicismus, skepticismus, 
novoplatonismus). 
 

19. Normální a patologické ve společnosti: sociální normy, sociální deviace  
a patologie, pozitivní a negativní sociální kontrola, sociální anomie; formy 
netolerance: xenofobie, rasismus, antisemitismus; asimilace, segregace, exodus, 
genocida. 

 
20. Filosofie a její disciplíny: pojem, předmět, původ (filosofie a mýtus); 

rozdělení filosofických disciplín, ontologie a její pojmy gnozeologie a její pojmy, 
filosofická antropologie. 

 


