Základy společenských věd
1.

PSYCHOLOGIE (charakteristika disciplíny, rozdělení, vznik a hlavní směry, základní
pojmy ...).

2.

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI (pojetí osobnosti ve vývojové psychologii, důležité
etapy vývoje osobnosti, struktura osobnosti, jednotlivé typy vlastností ...).

3.

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE (socializace, sociální skupiny, komunikace
a vztahy ...).

4.

SOCIOLOGIE (charakter. disciplíny, vznik a etapy vývoje, hlavní postavy ...).

5.

SOCIOLOGICKÉ PROBLÉMY (pozice sociologie v systému společenských věd,
metody a postupy, někdejší a dnešní pohled na úlohu sociologie, aktuální
sociologická témata ...).

6.

POLITOLOGIE (charakteristika disciplíny, politika a historie jejího zkoumání, politika
a moc, ideologie ...).

7.

POLITOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ČESKÉ REPUBLIKY (konkrétní podoba
státní moci, ústavní pořádek, vývojové tendence politického spektra ČR od roku 1989,
role občanských iniciativ, národnostní problémy a otázky menšin, role ČR
v mezinárodních seskupeních a organizacích ...).

8.

GLOBALIZACE A GLOBÁLNÍ PROBLÉMY (charakteristika globalizace, historie
globalizace, významní autoři v oboru, vymezení a charakte. globálních problémů …).

9.

STÁT (teorie charakterizující vznik státu, funkce a rysy různých typů státu, formy
státu, principy demokracie ...).

10.

JEDINEC A STÁT (historie vztahu, lidská a občanská práva, pojetí právního státu,
volby a zastupitelská demokracie ...).

11.

LIDSKÁ A OBČANSKÁ PRÁVA (vývoj pojetí lidských práv v minulosti, základní
dokumenty, pojetí právního státu a jeho uskutečňování v Česku, dodržování lidských
práv ve světě a u nás, organizace monitorující lidská práva …).

12.

PRÁVO (původ a vývoj práva, funkce práva, systém práva ve státě, vztah ústavy
a zákonů, právní síla, právní vztahy…).

13.

OBČAN A PRÁVO (aktuální právní vztahy v ČR, předmět práva občanského,
rodinného, obchodního, trestního ...).

14.

EVROPSKÁ UNIE (historie vzniku – evropská integrace a dezintegrace, členské
státy, instituce, funkce a význam, vnitřní struktura, ČR a EU, aktuální témata
a problémy …).

15.

ETIKA (charakteristika, vztah k filozofii, nejvýznamnější etické teorie v minulosti
a jejich význam v současné lidské společnosti – aplikace teorií, shody a rozdíly,
praktické příklady ...).

16.

POLITICKÁ EKONOMIE (vývoj ekonomických teorií, charakteristika tržní a centrálně
řízené ekonomiky, základní ekonomické pojmy, transformace české ekonomiky po
roce 1989, současné ekonomické vztahy v ČR – se sousedními zeměmi, EU aj. ...).

17.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ (základní charakteristika, historický vývoj a vzájemné
srovnání světových náboženských systémů – Evropa, Blízký Východ, Dálný Východ,
Asie, přírodní náboženství, církve versus sekty ...).

18.

FILOZOFIE (okolnosti vzniku, podstata filozofického tázání a smysl filozofie, vztah ke
speciálním vědám, základní filozofické pojmy ...).

19.

ANTICKÁ FILOZOFIE I. (charakteristika období, počátky filozofie až po Sókrata …).

20.

ANTICKÁ FILOZOFIE II. (charakteristika období, od Sókrata po zánik antické kultury
…).

21.

FILOZOFIE VE STŘEDOVĚKU (charakteristika období, nejvýznamnější proudy
a jejich představitelé, vztahy - gnostikové, realisté a nominalisté …).

22.

FILOZOFIE V OBDOBÍ RENESANCE (charakteristika období, vztah k dřívějším
filozofickým proudům, nejvýznamnější proudy a jejich představitelé …).

23.

FILOZOFIE MEZI RENESANCÍ A OSVÍCENSTVÍM (charakteristika období, problém
gnozeologický, nejvýznamnější proudy a jejich představitelé …).

24.

FILOZOFIE FRANCOUZSKÉHO A NĚMECKÉHO OSVÍCENSTVÍ (charakteristika
období, nejvýznamnější proudy a jejich představitelé …).

25.

FILOZOFIE 19. a 20. STOLETÍ (charakteristika období, nejvýznamnější proudy
a jejich představitelé …)

