TEMATICKÉ OKRUHY K NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠCE
ZE ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD:
1. Psychologie jako věda, předmět psychologie, psychologické disciplíny. Psychické
jevy, učení
Vznik psychologie, základní psychologické disciplíny; psychický jev, psychický
proces, psychický stav a psychická vlastnost; průběh vnímání, myšlení, učení.
2. Psychické vlastnosti osobnosti, teorie osobnosti
Podstata charakteru a temperamentu, pojem inteligence, způsoby jejího měření, pohled
na osobnost z hlediska jednotlivých teorií osobnosti – psychoanalýzy, hlubinné
psychologie, behaviorismu, humanistické psychologie popř. dalších.
3. Sociální psychologie, komunikace
Sociální role, základní faktory, které ovlivňují socializaci člověka (vliv rodiny, druhy
komunikace, pojem manipulace; asertivita.
4. Vývojová psychologie
Vývoj dítěte od narození do období adolescence po stránce biologické, sociální,
emocionální, poznávací.
5. Právo, právní řád
Právní norma, právní řád, fyzická a právnická osoba, hmotná a nehmotná věc.
6. Politika, politické strany, politické systémy
Politika, politický program, politický systém, úloha politických stran ve společnosti,
politické systémy v různých státech.
7. Ekonomie
Základní ekonomické pojmy, trh a jeho fungování, konkurence; základní znaky
plánované – příkazové ekonomiky.
8. Ekonomie – makroekonomické ukazatele
HDP, ekonomický cyklus, inflace, nezaměstnanost.
9. Úloha jednotlivých subjektů v tržní ekonomice
Úloha státu, státní zásahy do ekonomiky, fiskální a monetární politiku, význam
centrální banky a bankovního sektoru.
10. Mezinárodní integrace
Integrační tendence v dnešním světě, nadnárodní instituce – OSN, EU, NATO.
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11. Velká světová náboženství
Úloha náboženství v současném světě, základní srovnání velkých náboženských
směrů, náboženský fundamentalismus.
12. Sociální struktura a její změny
Sociální struktura; sociální mobilita; skupina, dělení skupin.
13. Ideologie, ideologické směry
Pojem ideologie, nevýznamnější ideologické směry současnosti.
14. Stát, jeho funkce a význam
Základní znaky státu, jeho funkce, jednotlivé teorie vzniku státu.
15. Filosofické myšlení a počátky filosofie
Zdroje filosofického tázání; 3 základní obory filosofie; základní znaky řecké přírodní
filosofie; pythagorejci, Hérakleitos, elejská škola a atomisté.
16. Obrat k člověku a vrchol řecké filosofie
Sókratés, Platón, Aristotelés.
17. Středověk z pohledu filosofie
Základní témata patristiky a scholastiky; středověké a novověké důkazy boží
existence.
18. Novověké spory o roli rozumu v poznání
Charakteristika racionalismu a empirismu, hlavní představitelé.
19. Filozofie v devatenáctém století
Kant, Hegel, voluntarismus, pozitivismus, marxismus, Kierkegaard.
20. Filosofie 20. století
Stručná charakteristika filosofických směrů: pragmatismus, filosofie života,
fenomenologie, existencialismus, novopozitivismus a analytická filosofie, kritický
racionalismus, hermeneutika, postmoderna.
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