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Témata pro ústní maturitní zkoušku ze základů společenský věd 

Školní rok: 2021/2022 

Třídy: 4. A, 4. B, 4. C, 6. E 

 

1. Co je filozofie, Ontologie 

Stručně charakterizujte filozofii (předmět zkoumání, metody). Uveďte, čím se zabývá a jaké 

otázky si klade filozofická disciplína ontologie. Co je to jsoucno, pomocí čeho se filozofové 

snažili zachytit podstatu jsoucna (kategorie, substance, akcidenty, obecné jednotlivé). Obecně 

charakterizujte předsókratovskou kosmologickou filozofii a na vybraných příkladech ukažte, 

jakým způsobem se snažili vysvětlit podstatu světa. Porovnejte filozofické koncepce Elejské 

školy a Hérakleita. Vyložte Platónovu teorie idejí a Aristotelský hýlemorfismus. Vysvětlete 

podstatu sporu o univerzálie. Vyberte si dva filozofy, na nichž můžete ukázat podstatu sporu 

idealismu s materialismem (například Hegel-Marx). Vysvětlete a na příkladech ilustrujte 

monistickou a pluralistickou vizi světa. Charakterizujte pojetí duše u Platóna a Aristotela. Na 

Descartově filozofii ukažte problém psychofyzického dualismu.   

 

2. Epistemologie  

Vysvětlete, čím se zabývá a jaké otázky řeší epistemologie. Uveďte klasickou Platonovu 

definici znalosti a charakterizujte jednotlivé druhy znalostí. Jaké jsou základní zdroje a postupy 

zdůvodnění správnosti a pravdivosti našich tvrzení o světě? Vysvětlete pojmy subjektivismus, 

skepticismus a relativismus. Představte Baconovu koncepci idolů. Stručně charakterizujte a 

s pomocí Descartovy a Lockovy filozofie ilustrujte racionalistické a empiristické řešení otázky 

zdrojů našeho poznání. Objasněte Humeovo skeptické stanovisko. Představte Kantovo řešení 

problému poznání skutečnosti. Vyložte hlavní myšlenky a uveďte hlavní představitele 

pozitivismu, novopozitivismu a analytické filozofie. Objasněte fenomenologickou metodu 

poznání podstaty věcí a hermeneutickou metodu porozumění.  

 

3. Etika 

Stručně charakterizujte etiku, její předmět a dílčí disciplíny. Vysvětlete, čím se zabývá 

metaetika. Co je to naturalistický omyl? Objasněte podstatu problému svobodné vůle ve vztahu 

k etice a uveďte jednotlivé přístupy k jeho řešení. Vysvětlete, čím se zabývají normativní etické 

teorie a charakterizujte teleologický a deontologický přístup k řešení otázek normativní etiky. 

Uveďte hlavní myšlenky etiky ctností a utilitaristické etiky. Vyložte, jak přistupuje ke 

zdůvodňování jednání etický intelektualismus a hédonismus a uveďte představitele těchto 

koncepcí. Charakterizujte stanovisko etického relativismu. Vyberte si jedno z následujících 

témat současné praktické etiky a představte podstatu etických sporů, které se v rámci těchto 

témat objevují: eutanazie, umělé přerušení těhotenství, trest smrti. 

 

 



 

4. Teorie vědy, formální a neformální logika 

Objasněte rozdíl mezi předvědeckým a vědeckým poznáním. Charakterizujte jednotlivé kroky 

vědecké metody zkoumání skutečnosti. Objasněte základní postupy formulace vědeckých 

hypotéz – abstrakce, analýza, syntéza, indukce, dedukce, analogie. Objasněte hlavní rozdíly 

mezi přírodními a společenskými vědami. Vysvětlete, čím se zabývá logika. Vysvětlete 

základní pojmy a postupy analýzy výroků ve výrokové logice: jednoduchý a složený výrok, 

logické spojky, přidělování pravdivostních hodnot výrokům, postup při posuzování správnosti 

úsudku ve výrokové logice. Vysvětlete základní pojmy a postupy analýzy výroků v predikátové 

logice: subjekt a predikát, logický čtverec, postup při posuzování správnosti sylogismu. 

Vysvětlete pojem definice, uveďte druhy definic. Objasněte, jak má vypadat správná definice 

a jaké se při tvorbě definic objevují nejčastější chyby. Objasněte podstatu a účel argumentace, 

uveďte příklady chyb v argumentaci. Co jsou to sofismata? Objasněte pojmy argumentace ad 

rem, argumentace ad hominem. 

 

5. Tržní ekonomika 

Stručně charakterizujte ekonomii jako vědu (předmět zkoumání, metody). Popište jednotlivé 

ekonomické systémy. Vyložte zákon vzácnosti a teorii potřeb jako základní východiska 

ekonomického myšlení. Charakterizujte jednotlivé fáze výrobního procesu. Uveďte jednotlivé 

výrobní faktory a vysvětlete pojem hranice produkčních možností. Charakterizujte podstatu 

tržního systému (úloha cen, zákon nabídky a poptávky, faktory, které je ovlivňují, interakci 

nabídky a poptávky). Popište tzv. ekonomický koloběh. Uveďte příklady selhání trhu a 

charakterizujte je.  

6. Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice 

Vyložte podstatu ekonomických cyklů. Charakterizujte inflaci (příčiny, druhy, měření). Uveďte 

a popište základní ukazatele hodnocení ekonomiky. Uveďte oblasti působení státu v ekonomice 

a charakterizujte základní nástroje hospodářské politiky – státní rozpočet a daňovou soustavu. 

Popište soustavu sociálního a zdravotního pojištění. 

7. Finance 

Vysvětlete, co jsou peníze a jaké funkce v ekonomice plní. Uveďte a stručně charakterizujte 

jednotlivé druhy cenných papírů. Objasněte, co je to burza a charakterizujte obchody na burze 

cenných papírů. Popište bankovní soustavu a charakterizujte úlohu a pravomoci České národní 

banky v bankovním a měnovém systému. Charakterizujte nejdůležitější produkty a služby 

komerčních bank. Charakterizujte nebankovní investiční produkty.  

8. Náboženství, přírodní náboženství, hinduismus, buddhismus 

Vysvětlete, co je náboženství a co je podstatou náboženské víry. Co je to kult a k čemu slouží 

náboženský rituál? Charakterizujte funkci kněze. Objasněte pojmy monoteismus a polyteismus. 

Charakterizujte náboženství přírodních národů a dále charakterizujte tři z uvedených druhů 

přírodních náboženství: animismus, animatismus, manaismus, magie, šamanismus, 

totemismus, fetišismus. Stručně charakterizujte polyteistické náboženství hinduismu a uveďte 

nejdůležitější bohy. Jak vypadá hinduistické uspořádání společnosti? Uveďte nejdůležitější 

náboženské texty, podle kterých se člení vývoj hinduismu na jednotlivá období a stručně každé 

z těchto období charakterizujte. Co je to jóga? Kdo je zakladatelem Buddhismu. Co víš o jeho 

životě? Kdo je to Buddha? Co říkají čtyři vznešené pravdy buddhismu? Co je nirvána. Co je 

podstatou učení o koloběhu životů? Čím se buddhismus odlišuje od jiných náboženství? 



 

9. Judaismus, křesťanství, islám 

Ze kterých náboženských textů vychází judaismus? Uveďte hlavní myšlenky judaistické víry. 

Kdo je zakladatelem křesťanství? Co víte o jeho životě? Ze kterých náboženských textů 

křesťanství vychází? Charakterizujte základy křesťanské etiky. Co jsou to svátosti? Vyjmenujte 

je a stručně každou z nich charakterizuj. Uveďte základní členění křesťanských církví a každou 

z nich stručně charakterizujte. Kdo je zakladatelem islámu? Co víte o jeho životě? Ze kterých 

náboženských textů islám vychází? Co je základem víry islámu? Uveď tzv. pilíře islámu a 

každý z nich stručně charakterizuj. Na které dvě skupiny se dělí vyznavači islámu? Jaký je mezi 

nimi rozdíl? Vysvětlete pojmy: súra, šarí´a, Ka´ba, džihád. 

10. Psychologie jako vědní disciplína, psychologické školy a směry 

Charakterizujte psychologii jako vědy a její předmět. Uveďte základní metody psychologie. 

Stručně charakterizujte základní teoretické a praktické (aplikované) psychologické disciplíny. 

Charakterizujte základní přístupy ke zkoumání lidské psychiky a uveďte jejich nejdůležitější 

představitele: behaviorismus, psychoanalýzu, kognitivní psychologii a humanistickou 

psychologii. 

11. Poznávací a paměťové procesy 

Stručně charakterizujte tyto poznávací procesy: čiti, vnímání, představivost, myšlení, vztah 

myšlení a řeči, koncentrace pozornosti. Charakterizujte procesy paměti výkladem těchto pojmů: 

pojem paměti, průběh paměťového procesu, zapamatování a zapomínání, vlastnosti paměti, 

druhy a typy paměti. Vyložte podstatu učení, druhy učení, činitelé ovlivňující úspěšnost učení. 

Popište ideální metodu učení. 

12. Motivace lidského jednání, volní procesy 

Vymezte pojem motivace. Objasněte vztah vnějších pobídek a vnitřních motivů. Uveďte a 

stručně charakterizujte základní motivy. Vymezte pojem vůle, vyložte podstatu volního procesu 

a uveďte základní volní vlastnosti. Objasněte vztah vůle a motivů.  

 13. Ontogeneze lidské psychiky 

Uveďte jednotlivá stadia vývoje lidské psychiky a každé z nich charakterizujte z hlediska změn 

v oblasti poznávací, citové a volní. 

14. Osobnost a, struktura osobnosti 

Objasněte pojem osobnost z psychologického hlediska a nastiňte základní struktura osobnosti. 

Podrobněji rozeberte temperament a charakter. Vymezte pojmy schopnosti a dovednosti a 

uveďte jejich příklady. Vysvětlete pojem inteligence a inteligenční kvocient (IQ). Vyložte 

podstatu tvořivost a uveďte fáze tvůrčího procesu. Vysvětlete, jak je v psychologii chápána 

normalita osobnosti. Objasněte podstatu neuróz a psychóz, uveďte jejich znaky a příklady. 

15. Sociální psychologie 

Charakterizujte předmět zkoumání sociální psychologie. Objasněte proces socializace a jak 

proces socializace ovlivňuje lidské chování. Co je sociální interakce? Co je sociální poznávání 

a k čemu slouží? Jaké jsou nejčastější chyby v sociálním poznávání? Co je podstatou sociálních 

konfliktů? Jaké jsou nejčastější způsoby přístupu lidí ke konfliktům. Uveďte znaky ideálního 

řešení konfliktu. Charakterizujte proces sociální komunikace a uveďte jeho základní prvky. 

Podle jakých kritérií lze členit komunikaci? Co si lidé nejčastěji sdělují a jaké jsou účinky 

komunikace? 



 

16. Sociologie, skupinová struktura společnosti, instituce, organizace 

Charakterizujte předmět zkoumání sociologie. Uveďte jednotlivé druhy sociálních útvarů a 

každý z nich stručně charakterizujte. Uveďte základní znaky skupiny. Vysvětlete základní 

členění skupin: primární – sekundární, formální – neformální, referenční – členská. 

Charakterizujte rodinu jako typ sociální skupiny. Jaké funkce rodina plní? Jak se v současnosti 

projevuje tzv. krize rodiny? Vysvětlete, co jsou sociální instituce a uveďte příklady sociálních 

institucí. Jaký je význam institucí pro utváření sociálního řádu? Co jsou to organizace a jak se 

odlišují od institucí? Popište základní strukturu organizací. Charakterizujte byrokratickou 

organizaci. Jaká pozitiva a jaká negativa může přinášet činnost byrokratických organizací? 

17. Sociální rozvrstvení společnosti,  

Vysvětlete, co jsou sociální role, jaký je jejich význam pro sociální jednání člověka a uveďte 

nejčastější druhy rolových konfliktů. Objasněte význam a vzájemné vztahy těchto základních 

prvků sociální struktury společnosti: sociální pozice, sociální status, prestiž a sociální 

postavení. Co je to sociální mobilita a jaké druhy mobility rozlišujeme? Objasněte pojem 

sociální stratifikace. Uveďte a příklady z minulosti či současnosti ilustrujte základní druhy 

stratifikace společnosti.  

18. Kultura sociální normalita a patologie 

Co je to kultura a jaký je její význam pro člověka? Uveďte základní prvky, kterými je kultura 

tvořena. Vysvětlete pojem subkultura. Jak je ve společnosti definována normalita? Co může 

postihnout člověka, který se svým chováním odchyluje od normality? Co je to anomie a jak se 

ve společnosti může projevovat? Co je to sociálně deviantní chování? Kdy hovoříme o sociálně 

patologickém jednání? Uveďte příklad takového jednání. V čem spočívá společenské riziko 

sociálně patologického jednání? 

19. Politologie, stát, demokracie 

Pokuste se vymezit předmět politologie. Uveďte základní disciplíny a oblasti, které politologie 

zkoumá. Vymezte pojem stát, uveďte teorie vzniku státu, formy státu, funkce státu. Vysvětlete 

pojmy právní stát, státní suverenita. Vymezte pojem demokracie. Charakterizujte přímou a 

nepřímou (zastupitelskou) formu demokracie. Uveďte základní znaky moderní demokracie. 

20. Politické ideologie a politické subjekty 

Vymezte pojem ideologie a uveďte její funkce. Vyložte základní myšlenky hlavních politických 

ideologií – liberalismu, konservatismu, socialismu, komunismu, fašismu, nacionalismu. 

Objasněte roli politických stran v politických systémech 19. a 20. století. Uveďte základní 

funkce moderních politických stran. Uveďte základní kritéria dělení politických stran na levici 

a pravici. Objasněte funkci svobodných voleb v demokratické společnosti. Stručně 

charakterizujte většinový a poměrný volební systém a pokuste se uvést jejich výhody a 

nevýhody. 

21. Mezinárodní vztahy a mezinárodní organizace, EU 

Uveďte, čím je tvořeno mezinárodní prostředí. Objasněte základy diplomacie. Uveďte hlavní 

principy řešení konfliktů mezi státy. Vysvětlete příčiny vniku Organizace spojených národů 

(OSN), stručně charakterizujte její hlavní orgány a jejich pravomoci a na příkladech ukažte roli 

OSN v dnešním světě. Objasněte příčiny vzniku Severoatlantické aliance (NATO) a na jakých 

principech je založena, stručně charakterizujte její hlavní orgány a jejich pravomoci. Pokuste 

se popsat význam Severoatlantické aliance v dnešním světě. Stručně popište motivy a historii 



vzniku Evropské unie (EU). Uveďte hlavní orgány EU a stručně charakterizujte jejich 

pravomoci. Popište legislativu EU a objasněte její vztah k legislativě členských zemí EU.  

22. Právo ústavní a samospráva, lidská práva 

Objasněte rozdíl mezi veřejným a soukromým právem. Vysvětlete, co je ústava a uveďte, jaké 

druhy ústav rozlišujeme. Stručně vyložte obsah a členění Ústavy České republiky. 

Charakterizujte jednotlivých orgánů státní moci vymezených v Ústavě České republiky a 

popište legislativní proces. Stručně nastiňte vývoj myšlenky lidských práv v dějinách a její 

význam. Stručně charakterizujte Všeobecnou deklaraci lidských práv a její význam. Podrobně 

rozeberte Listinu základních práv a svobod. Stručně nastiňte strukturu samosprávy a uveďte její 

jednotlivé orgány. 

23. Právo věcné a právo závazkové 

Objasněte právní pojetí věcí a majetku. Vyložte tyto okruhy vlastnického práva: obsah 

vlastnického práva, druhy vlastnictví, nabývání vlastnického práva, zánik vlastnického práva, 

vlastnictví v manželství. Vymezte podstatu závazkového práva (závazkový právní vztah a jeho 

prvky). Charakterizujte smluvní závazek (podmínky uzavření smlouvy, náležitosti smlouvy 

apod.) Uveďte nejdůležitější druhy občanskoprávních smluv.  Uveďte nejdůležitější způsoby 

zániku závazku. 

24. Trestní právo, soustava soudů ČR, soudní řízení 

Vymezte pojem právo a odlište právo od morálky. Definujte pojem právního řádu a vyložte 

uspořádání norem podle descendenční teorie. Vysvětlete, co jsou právní vztahy a jejich 

účastníci, a právní skutečnosti. Obecně charakterizujte trestní právo a dále objasněte tyto 

pojmy: trestní právo hmotné a procesní, Trestné činy a přestupky, pachatelé trestných činů, 

skutková podstata a vina, trestní odpovědnost, druhy trestů. Stručně popište soustavu soudů. 

Vysvětlete, co jsou soudy vyšší a nižší instance. Popište občanskoprávní soudní řízení. Uveďte 

hlavní rozdíly mezi občanskoprávní a trestním řízením. Objasněte funkce státních zástupců a 

obhájců, advokátů a notářů. 

25. Rodina a právo a pracovní právo 

Vyložte právní podmínky vzniku manželství. Uveďte okolnosti vylučující platnost manželství. 

Objasněte: zánik manželství, právní úpravu vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi, 

vzájemné povinnosti, formy náhradní rodinné výchovy. Uveďte, kdo jsou účastníci pracovně-

právních vztahů, jejich vzájemná práva a povinnosti. Objasněte: podmínky vzniku, změny a 

zániku pracovního poměru, druhy pracovního poměru, pracovní podmínky absolventů, žen a 

mladistvých. 

 

Projednáno a schváleno předmětovou sekcí v Ostravě dne 26. 8. 2021. 

 

Mgr. Zuzana Batková v. r.     Ing. Monika Kocháňová v. r.  

vedoucí předmětové sekce                 ředitelka 

 

 

 


