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Témata maturitních okruhů ze ZSV – profilová nepovinná zkouška jaro 2019
1. Politologie, politické subjekty ve státě - strany, participace občanů, volby a volební systémy
2. Stát a jeho funkce, vznik státu, právní stát, formy státu, státoprávní uspořádání, typy státu, státní
symboly
3. Demokracie a její principy, vznik a vývoj demokratických idejí, formy demokracie, demokratické a
nedemokratické rozhodování, pluralita, občanská společnost
4. Dělba státní moci v ČR, princip brzd a rozvah, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
5. Ideologie – liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, fašismus, anarchismus;
představitelé, další ideologie
6. Psychologie jako věda, psychické stavy, procesy, vlastnosti a získané dispozice
7. Psychické vlastnosti, struktura osobnosti a psychologické teorie osobnosti – psychoanalýza,
behaviorismus, humanismus, eklekticismus
8. Psychické procesy, procesy poznávací a psychické procesy paměti
9. Psychické procesy motivační, učení a jeho zákonitosti, inteligence
10. Psychický vývoj jedince, periodizace vývoje jedince, schéma životního cyklu člověka, ontogeneze a
fylogeneze
11. Duševní hygiena, zdraví, náročné životní situace – stres, frustrace, deprivace, duševní choroby a
poruchy, civilizační choroby
12. Sociálně patologické jevy – toxikomanie a další závislosti, kriminalita, vandalismus, suicidialita,
příčiny a řešení
13. Sociologie jako věda, metody výzkumu, příbuzné vědy, sociální kontrola, sociální struktura
společnosti, stratifikace, mobilita
14. Společenská podstata člověka, člověk jako biosociální tvor, socializace člověka, sociální útvary a
jejich typologie
15. Komunikace jako proces, epochy komunikace, sociální komunikace, masová komunikace, média,
konflikty
16. Mezinárodní vztahy a jejich formy, diplomacie, hlavní znaky mezinárodních vztahů 19.-21.století,
ohniska napětí, význam mezinárodní spolupráce, mezinárodní instituce a organizace
17. Evropská integrace, EU, vznik a vývoj, instituce, cíle EU, symbolika, bezpečnost, ekonomika, sociální
oblast, členství ČR
18. Problémový svět, globalizace, globální rizika a problémy, amerikanismus, konzum, chudé a bohaté
státy, náboženské rozpory, rasismus, diskriminace, ekologické problémy
19. Religionistika, víra a náboženství, světová náboženství, církve a sekty
20. Předmět filosofie, hlavní filozofické problémy a disciplíny, filosofický a mytický výklad světa
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