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třídy: 8. E, 8. F
1)

Psychologie jako věda I. (základní a aplikované psychologické vědy, metody výzkumu v
psychologii, dějiny psychologie od počátku po Wilhelma Wundta)

2)

Psychologie jako věda II. (interdisciplinární povaha psychologie, psychologické směry 20.
století - experimentální p., hlubinná p., behaviorismus, gestaltismus, kognitivní p., humanistická
p., transpersonální p.)

3)

Osobnost a její vlastnosti (psychické vlastnosti, procesy a stavy)

4)

Sociologie jako věda (předmět sociologie, její vznik a etapy vývoje, metody sociologického
výzkumu, socializace), kultura jako způsob života (sociální instituce a organizace, komunikace,
proměny kultury)

5)

Sociální struktura (sociální pozice a sociální role, sociální stratifikace, sociální kontrola,
typologie společností), sociální skupiny, sociální změna, současné problémy společenského
života

6)

Politologie jako věda (z dějin politologie – vývoj politického myšlení, institucionalizace
politologie), politika a politické subjekty (politické strany, politický systém, politické ideologie
a jejich základní proudy, politický radikalismus a extremismus)

7)

Participace občanů na politickém životě, občanská společnost, správa a samospráva

8)

Státověda (stát a národ, náš stát, právní základy státu, demokracie, dělba státní moci)

9)

Mezinárodní vztahy (formy mezinárodních vztahů, OSN, NATO, EU)

10)

Právo jako věda (pojem práva a význam práva, prameny práva a právní řád, právní ochrana
v ČR, právní vztahy), Ústava ČR jako základní zákon státu

11)

Systém práva (občanské, rodinné, pracovní, správní a trestní právo, evropské právo)

12)

Ekonomie jako věda (vymezení předmětu, makroekonomie a mikroekonomie, základní
ekonomické pojmy, z dějin ekonomické teorie), ekonomické systémy

13)

Trh a tržní systém, trh zboží a služeb, trh výrobních faktorů (trh půdy a trh kapitálu, trh práce)

14)

Trh peněz, národní hospodářství, úloha státu v tržní ekonomice, globální ekonomické problémy

15)

Finanční gramotnost (pojem, osobní finance, pojištění, člověk ve světě práce)

16)

Religionistika jako věda (religionistika jako věda, hlavní světová náboženství, náboženský
fundamentalismus, náboženská hnutí a sekty, náboženství v ČR)

17)

Etika jako věda (základní etické pojmy, etika jako způsob zkoumání morálky, vztah etiky,
morálky a práva; dějiny etiky, aplikovaná etika)

18)

Filosofie jako věda (filosofické disciplíny), vznik filosofie a její význam v životě člověka
(duchovní předpoklady pro vznik filosofie, základní filosofické problémy)

19)

Antická filosofie, předsokratovská filosofie

20)

Filosofie klasického období (sofisté, Sokrates, Platon, Aristoteles)

21)

Filosofie v období helénismu a antiky

22)

Středověká křesťanská filosofie (patristika, scholastika)

23)

Filosofie v době renesance a humanismu

24)

Empirismus – východiska a představitelé

25)

Racionalismus – východiska a představitelé

26)

Filosofie období osvícenství

27)

Osvícenství v Německu – I. Kant, německá klasická filosofie

28)

Filosofie v 19. století

29)

Filosofie ve 20. století

30)

Česká filosofie

