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Vznik filozofie, předmět filozofie, základním fil. problémy, vztah fil. k ostatním vědám,
milétská škola, Herakleitos z Efesu, elejská fil., atomisté – Demokritos, sofisté, Sokrates
Platón, Aristoteles, stoicismus, epikureismus, středověká fil. – patristika, scholastika
Filozofie v období renesance, novověká filozofie – racionalismus, empirismu
Osvícenská filozofie, encyklopedisté, německá filozofie, K. Marx, neomarxismus
Vývoj českého fil. myšlení – hlavní představitelé
Politologie jako věda, vývoj polit. názorů, stát, národ, teorie vzniku státu, typy a formy
státu, demokracie, demokratický stát
Právo, právní řád, ústava, vývoj ústavy, lidská práva, Listina základních práv a svobod,
legislativní proces, soudy
Mezinárodní právo, veřejné a soukromé právo
Pracovní právo, rodinné právo, trestní právo, občanské právo
Participace občanů v politickém životě – parlamentní, senátní, komunální volby, volební
právo,
pluralitní demokratická společnost – politické strany, ideologie, koalice, opozice
Princip dělby státní moci – parlament, vláda, soudy, orgány státní správy a samosprávy
Mezinárodní vztahy – diplomacie, problém války a míru, mírové řešení konfliktů,
mezinárodní organizace, EU
Ekonomie, ekonomika, formování ekonomických názorů, potřeby, služby, statky,
ekonomické systémy, ekonomické sektory, hospodářský proces, základní ekonomická
otázka
Tržní systém – nabídka, poptávka, zákon N+P, konkurence, směna – vznik a podstata peněz
zboží, banky - bankovní operace, burzy
Státní rozpočet – daně, šedá, černá ekonomika, trh práce, nezaměstnanost
Marketing a prodej
EU - trh práce, měnová unie
Etika jako věda, kořeny morálky, vývoj etických teorií, základní etické hodnoty, vývoj
morálky, etika a každodenní život – vzájemná práva a povinnosti generací

Etika a každodenní život – vzájemná práva a povinnosti generací, vztah k nemocným,
postiženým, jedinec v rodině, ve skupině
Sociologie jako věda, vývoj sociologie, proces socializace, sociální komunikace, člověk,
příroda, společnost – hlavní mezníky ve vývoji společnosti, interakce
Sociální útvary – skupiny, sociální vztahy - role, pozice, diferenciace společnosti,
společenské vrstvy, sociální nerovnost, sociální mobilita
Kultura – hmotná, duchovní, kultura a příroda, masová kultura, způsob života, životní
styl, etapy životního cyklu, smysl lidského života, média, masmédia
Sociální deviace – patologické jevy – vandalismus, kriminalita, toxikománie, (příčina,
prevence), rasové problémy, národnostní a náboženské problémy
Psychologie jako věda, vývoj psychologie, základní psychologické vědy, metody výzkumu,
prožívání, chování, osobnost, psychická struktura osobnosti, etapy vývoje osobnosti, vliv
výchovy a prostředí
Psychické vlastnosti osobnosti – temperament, schopnosti, charakter, motivy postoje, volní
vlastnosti
Psychické procesy osobnosti – vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč, motivační
procesy, citové, volní
Paměť, pozornost, učení
Duševní hygiena, duševní poruchy, reakce na zátěžové situace
Rodina, funkce a status rodiny, moderní společnost a rodina, sociální problémy české
společnosti, Zákon o rodině, problém porodnosti a sňatečnosti
Globální problémy lidstva, globalizace a její důsledky, spotřeba surovin a energie, bohatství
a chudoba, populační a sociální problémy, zhoršování kvality životního prostředí, porušování
lidských práv, mezilidské vztahy, konzumní společnost, trvale udržitelný rozvoj
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