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Maturitní témata ze ZSV 
Profilová zkouška 

 

 

1. Východní filozofie a význam filozofie v životě člověka 

(hinduismus, buddhismus, čínská filozofie, základní filozofické pojmy, vztah filozofie 

k ostatním vědám, význam filozofie) 

 

2. Antická filozofie 

(Milétská škola, Pýthagoras, Eleaté, atomisté, Hérakleitos, mladší fyzikové, sofisté, 

Sókrates, Platón, Aristoteles) 

 

3. Demokracie a politika 

(základní principy demokracie, politické programy, ideologie) 

 

4. Křesťanství, islám a středověká filozofie 

(sv. Augustýn, T. Akvinský, arabská filozofie) 

 

5. Novověká filozofie 

(přírodní filozofie a názory na společnost v renesanci, F. Bacon, Descartes, Spinoza, 

Leibniz) 

 

6. Filozofie 18. a 19. stol. 

(filozofie osvícenství – Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Locke, Hume, Kant, Fichte, 

Hegel, Marx, Schopenhauer, Nietzsche) 

 

7. Moderní filozofie 20. stol. a etika 

 

8. Psychické procesy poznávací 

(vnímání, myšlení, představy, fantazie) 

 

9. Psychologie jako věda, paměť, učení 

(předmět a cíl psychologie, základní směry, začlenění do systému věd, psychické 

procesy paměti, učení) 

 

10. Psychologie osobnosti 

(biologická podmíněnost psychiky, aktivita, motivace, potřeby, zájmy, temperament, 

charakter) 

 

11. Sociologie a sociologický výzkum 

(vznik sociologie, její význam, předmět a cíl, začlenění do systému věd, metody a 

techniky soc. průzkumu) 

 

12. Sociální skupiny, dav, společenské role, média a jejich role ve společnosti 
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13. Socializace, sociální struktura, nerovnost, moc 

(sociální učení, socializační činitelé a faktory) 

 

14. Chyby v procesu sociálního poznávání, psychohygiena 

(norma, deviace, psychické choroby) 

 

15. Komunikace a sociální procesy 

(konflikt, pracovní proces a kultura) 

 

16. Ústava České republiky 

 

17. Listina základních práv a svobod, problém násilí a závislostí ve spol. 

(ostatní dokumenty o lidských právech) 

 

18. Stát, správní uspořádání ČR 

(znaky a funkce státu, formy státu, správní uspořádání a volební systémy ČR) 

 

19. Veřejné právo 

(trestní a pracovní právo) 

 

20. Právo soukromé 

(občanské a rodinné právo) 

 

21. Extremismus, problematika náboženských sekt 

(judaismus, kriminalita) 

 

22. Současné společenské problémy 

(současné globální problémy, nezaměstnanost, nelegální práce, prostituce) 

 

23. Nejvýznamnější evropské a světové organizace, politická mapa světa 

 

24. Základy ekonomie 

(trh, živnost, konkurence, HDP, HNP, ekonomické systémy, peníze, bankovní 

soustava, cenné papíry, úloha státu v tržní ekonomice, daňová soustava, státní 

rozpočet, trh práce) 

 

 

  

 

 

 

V Brně dne 24. září 2018       Mgr. Miroslav Marek 

         ředitel školy 


