Základy společenských věd

1. Vznik filosofie a její význam v životě člověka. Filosofické disciplíny. Filosofické myšlení
staré Indie a Číny.
2. Antická předsokratovská přírodní filosofie. Nejvýznamnější osobnosti v klasickém období
antické filosofie (Sókratés, Platón, Aristotelés)
3. Helénistická filosofie a etika. Filosofie v období středověku – patristika, scholastika.
4. Filosofie v období humanismu a renesance 14.– 16.stol. Novověká filosofie 17. – 18.stol.
empirismus, racionalismus, osvícenství.
5. Německá klasická filosofie. Filozofické směry 19. století a předpoklady jejich vzniku
6. Hlavní filosofické směry 20. století. České filosofické učení.
7. Vznik a kořeny naší etiky. Základní otázky teoretické a praktické etiky. Individuální a
sociální etika. Svoboda a mravní jednání, mravní zákon.
8. Ekonomie a ekonomika. Ekonomické systémy. Ekonomické subjekty a jejich vztahy.
Charakteristika trhu. Tržní mechanismus. Konkurence.
9. Podstata a vznik peněz. Banky a bankovní soustava. Cenné papíry. Burzy. Konvertibilita
měny. Inflace.
10. Stát a ekonomika. Hospodářská politika státu. Státní rozpočet. Daňová soustava. Politika
zaměstnanosti, problém nezaměstnanosti.
11. Vývoj české ekonomiky. Právní úprava podnikání. Živnosti, obchodní společnosti.
Ukazatelé vývoje národního hospodářství.
12. Světová ekonomika. Mezinárodní obchod. Mezinárodní měnový systém. Základní
principy evropské integrace. Evropská unie.
13. Podstata a funkce práva ve společnosti. Historický vývoj práva. Zákonnost a právní
vědomí. Ústavní a správní právo.
14. Právní řád. Právní normy a jejich druhy. Právní předpisy a jejich tvorba. Platnost, účinnost
a působnost právních předpisů. Prameny práva. Trestní právo.
15. Právní vztahy. Právní skutečnosti. Realizace a systém práva. Občanské právo (majetkové,
rodinné a dědické právo).
16. Orgány právní ochrany. Procesní právo trestní a občanské soudní řízení. Pracovní právo.
17. Politika a politická činnost. Ideologie. Občan a stát. Formy a druhy státu. Funkce státu.
Volby a volební systémy.

18. Politický systém ČR. Orgány státní moci a správy. Demokracie jako forma vlády. Lidská
práva a Listina základních práv a svobod.
19. Problematika současných mezinárodních vztahů. Význam mezinárodních organizací.
Úloha velmocí. Způsoby řešení mezinárodních sporů. Mezinárodní právo.
20. Proces globalizace. Globální problémy lidstva. Vliv globalizace na ČR.
21. Člověk v sociálních vztazích. Sociální role a pozice. Formální a neformální sociální
vztahy. Socializace lidského jedince. Sociální učení. Sociální struktura společnosti.
Sociální útvary. Sociální normy.
22. Člověk a kultura. Proměny kultury. Sociální komunikace. Masová komunikace. Člověk a
náboženství.
23. Základní a aplikované disciplíny psychologie. Procesy poznávací. Procesy paměti. Citové
a volní procesy.
24. Člověk jako osobnost. Rysy osobnosti. Charakteristika lidské psychiky, vlastnosti
osobnosti – vrozené a získané. Typologie osobnosti.
25. Ontogeneze lidské psychiky. Náročné životné situace a jejich zvládání. Psychohygiena a
zdravý životní styl.

