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Základy společenských věd 
ústní profilová maturitní zkouška 

 

Témata. 

 
1. PSYCHOLOGIE 

a. předmět psychologie, disciplíny psychologie 

b. obecná psychologie, determinace psychiky 

c. psychické procesy, psychické stavy 

d. poruchy duševního života, náročné životní situace 

e. psychologie osobnosti, vývojová období 

f. sociální komunikace 

 

2. SOCIOLOGIE 

a. předmět sociologie, hlavní vývojová období a představitelé 

b. sociální agregáty a davy, sociální skupiny a jejich členění 

c. sociální stratifikace, status 

d. sociálně patologické jevy 

e. sociologický výzkum, metody 

 

3. POLITOLOGIE 

a. podstata a typy státu, demokracie 

b. ústava ČR 

c. legislativa, exekutiva a jurisdikce ČR 

d. volby, volební systémy 

 

4. PRÁVO  

a. právní řád, právní předpisy, právní vztahy 

b. veřejné právo-ústavní, správní, trestní 

c. soukromé právo-občanské, rodinné, pracovní 

d. občanské soudní řízení, právní odborníci 

 



5. FILOSOFIE 

a. úvod do filosofie, počátky antické filosofie 

b. předsokratovská filosofie 

c. hlavní období řecké filosofie 

d. helénismus, římská filosofie 

e. středověká filosofie, patristika, scholastika 

f. renesanční filosofie, gnoseologické směry 17. - 18. stol., 

filosofie osvícenství 

g. po hegelovská filosofie 19. stol. 

h. filosofie 20. stol. 

i. česká filosofie 

j. indická a čínská filosofie 

k. ontologie, gnoseologie, etika 

 

6. EKONOMIE 

a. Mikroekonomie 

i. úvod do ekonomie, ekonomické systémy 

ii. transformace české ekonomiky 

iii. tržní ekonomika, hlavní principy 

iv. tvorba ceny na trhu, tržní mechanismus 

v. podnikání, živnosti, obchodní společnosti  

b. Bankovnictví  

i. peníze v ekonomice 

ii. banky, bankovní systém 

iii. operace bank 

iv. měna, konvertibilita, Euro 

v. cenné papíry 

vi. mezinárodní ekonomická centra, světové ekonomické 

instituce 

vii. Makroekonomie 

viii. HDP, platební bilance 

ix. inflace, nezaměstnanost 

x. státní rozpočet, daňová soustava a daně 

xi. ČNB, její význam, operace 

 



 

 
 
 

Základy společenských věd 
písemná profilová maturitní zkouška 

 
 

Maturitní písemná práce je ve formě didaktického testu s tématy 

totožnými jako u ústní zkoušky. 

 

délka maturitní písemné práce: 90 minut 

povolené pomůcky: psací potřeby 

 

 

 

V Chebu 04. 09. 2017                             …….…………..………………………… 

                                                             RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 
 


