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1) Psychologie jako věda I. - základní a aplikované psychologické obory, metody výzkumu 

v psychologii, dějiny psychologie, obecná psychologie  

2) Psychologie jako věda II. - interdisciplinární povaha psychologie, psychologické směry 

(experimentální p., hlubinná p., behaviorismus, gestaltismus, kognitivní p.,     

 humanistická p., transpersonální p. ) 

3) Osobnost a její vlastnosti, typologie osobnosti -  Hippokrates, E  Kretschmer, C. G. Jung   

4) Sociologie jako věda  -  předmět sociologie, její vznik a etapy vývoje, metody výzkumu, 

socializace, kultura jako způsob života - sociální instituce a organizace, komunikace 

5) Sociální struktura - sociální pozice a sociální role, sociální stratifikace, sociální kontrola, 

 typologie společností, sociální skupiny, sociální změna, současné problémy  života  

6) Politologie jako věda - její předmět a institucionalizace, disciplíny, dějiny politických teorií  

7) Politické ideologie - liberalismus, konzervatismus, socialismus, marxismus, anarchismus,  

křesťanská sociální nauka, fašismus, feminismus, enviromentalismus            

8)      Státověda - vznik státu, teorie státu, typologie státu  

9)      Politická participace - politické strany a jejich vývoj, lobbing, volby a volební systémy,          

občanská společnost  

10)    Mezinárodní vztahy  - formy mezinárodních vztahů, OSN, NATO, EU  

11)    Právo jako věda - vznik práva a jeho vývoj, právní teorie  

12)    Ústava ČR jako základní zákon státu, správní právo  

13)    Ústavní vývoj ČR   



14)    Systém práva  - občanské, rodinné, pracovní, trestní právo, evropské právo  

15)    Ekonomie jako věda  - její předmět, základní ekonomické pojmy, dějiny ekonomických teorií  

16)    Trh a tržní systém – nabídka a poptávka, nedokonalosti trhu, trh výrobních faktorů 

17)    Úloha státu v tržní ekonomice, národní hospodářství - ukazatele národního hospodářství,  

          fiskální politika  

18) Monetární politika - bankovnictví a pojišťovnictví, osobní finance, obchodní politika státu  

19) Religionistika jako věda - hlavní světová náboženství, náboženský fundamentalismus,   

právní úprava náboženství v ČR  

20) Filosofie jako věda -  vznik filosofie a  předpoklady jejího vzniku, klasifikace filosofických           

disciplín, etika jako aplikovaná filosofická disciplína  

21) Počátky antické filosofie - předsokratovská filosofie  

22) Filosofie klasického období  - sofisté, Sokrates, Platon, Aristoteles   

23) Filosofie v období helénismu – epikureismus, stoicismus, skepticismus, novoplatonismus,  

          eklekticismus  

24) Středověká křesťanská filosofie  - období patristiky a scholastiky, arabská filosofie  

25) Filosofie v době renesance a humanismu  

26) Filosofie období novověku - empirismus, racionalismus   

27) Filosofie období osvícenství  

28) Filosofie Já – I. Kant, německá klasická filosofie   

29) Filosofie 19. století (pozitivismus, marxismus, voluntarismus, preexistencionalismus)  

30) Filosofie  20. století (vitalismus, pragmatismus, logický pozitivismus, hermeneutika 

neomarxismus, existencionalismu, fenomenologie, postmoderna) 

  


