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Maturitní témata z OBČANSKÉ NAUKY  

profilová část maturitní zkoušky 

obor Ekonomické lyceum 

 

 
1. Teorie státu 

- Vznik a fungování státu, funkce státu 

- Stát a jeho formy 

- Suverenita státu, právní subjektivita státu, státní moc 

- Státní občanství, státní symboly 

 

2. Dělba státní moci 

- Moc zákonodárná (poslanecká sněmovna, senát) 

- Moc výkonná (prezident republiky, vláda) 

- Moc soudní (soustava soudů, Ústavní soud) 

- Legislativní proces 

 

3. Demokracie 

- Vývoj demokracie, znaky demokracie 

- Přímá a nepřímá demokracie 

- Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 

 

4. Politická participace, veřejná správa 

- Politická participace, politické strany a hnutí (znaky, funkce, program) 

- Volební právo a jeho druhy 

- Volební systémy (majoritní, proporcionální) 

- Státní správa (vláda, ministerstva, ČNB, Nejvyšší kontrolní úřad) 

- Samospráva (obce, kraje) 

- Úkoly obce, orgány správy obce, kraje 

 

5. Základy politologie, politické ideologie 

- Politické strany a politické hnutí 

- Politické spektrum pravice, levice 

- Politické ideologie: konzervatismus, liberalismus, socialismus, komunismus, 

nacionalismus, fašismus a nacismus, anarchismus, feminismus, environmentalismus 
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6. Právo 

- Historie práva 

- Základní členění práva (subjektivní, objektivní) 

- Systém práva (právo veřejné, soukromé) 

- Právní norma, právní řád, orgány právní ochrany 

- Rodinné právo 

 

7.  Trestní a rodinné právo 

- Trestní právo hmotné a procesní 

- Orgány činné v trestním řízení, fáze trestního řízení 

- Trestný čin, druhy trestních činů 

- Trestní odpovědnost 

- Trest (funkce trestu, druhy trestu) 

 

8. Psychologie jako věda 

- Předmět psychologie, základní pojmy, činitelé psychického vývoje,   

- Prožívání, chování 

- Přehled psychologických disciplín 

- Směry moderní psychologie: (behaviorismus, hlubinná psychologie, humanistická, 

tvarová, kognitivní, transpersonální psychologie) 

 

9. Psychické procesy a stavy 

- Psychické jevy 

- Vnímání, představivost, fantazie, myšlení, paměť 

- Emoce, pozornost, učení, efektivita učení 

 

10. Osobnost a její typologie 

- Vymezení pojmu osobnost, temperament, typologie temperamentu 

- Charakter, schopnosti 

- Inteligence, emoční inteligence 

 

11. Duševní poruchy 

- Příčiny duševních poruch 

- Klasifikace duševních poruch (neurózy, psychózy) 

- Závislosti, zátěžové situace (stres, frustrace, deprivace) 

- Psychologická pomoc 

 

12. Základy sociologie 

- Předmět sociologie, úkoly a význam věd o zkoumání sociologie, metody soc. výzkumu 

- Osobnosti sociologie 

- Socializace, činitelé socializačního vývoje 
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13. Sociální skupiny 

- Struktura skupiny, klasifikace skupin, vztahy ve skupině (formální, neformální) 

- Sociální útvary (komunita, dav, agregát, masa) 

- Sociální status a role 

- Sociální stratifikace, sociální mobilita a sociální kontrola 

 

14. Komunikace, kultura a její funkce 

- Komunikace  -  sociální komunikace, masová komunikace, média a jejich význam 

- Kultura – dělení a funkce kultury 

 

15. Náboženství, jeho funkce a podoby 

- Vznik a vývoj náboženství 

- Polyteismus, monoteismus 

- Religionistika 

- Křesťanství 

- Židovství 

 

16. Orientální nábožensko – filosofické myšlení 

- Islám a jeho šíření 

- Budhismus,  Hinduismus -  Indie 

- Konfucianismus, Taoismus – Čína 

 

17. Počátky filosofie 

- Vymezení a předmět filosofie 

- Základní pojmy a otázky filosofie 

- Disciplíny filosofie 

- Vznik filosofie a vztah filosofie k vědám, náboženství 

 

18.  Antická filosofie 

- Presokratické období 

- Periodizace antické filosofie, její hlavní představitelé (Sokrates, Platón, Aristoteles) a 

jejich hlavní myšlenky 

 

19. Středověká filosofie, vznik universit 

- Myšlenky a struktura křesťanství, jeho vliv na středověkou filosofii 

- Patristika, scholastika, spor o  universálie, vznik universit 

 

20. Filosofie renesance a reformace 

- Renesance, reformace, humanismus 

- Věda a politické myšlení renesance 

- Zámořské cesty, objevy a vynálezy 
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21. Evropská novověká filosofie 

- Racionalismus a empirismus 

- Osvícenství  -  osvícenské pojetí politiky 

- Encyklopedisté 

 

22. Současná filosofie 20. století 

- Pragmatismus 

- Existencialismus 

- Pozitivismus 

- Fenomenologie 

 

23.  České filosofické myšlení, jeho základní rysy a etapy 

-  Vývoj české filosofie 

- J.  Hus , J. A. Komenský, Fr. Palacký, T. G.  Masaryk,  J.  Patočka 
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