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Okruhy pro nostrifika ční zkoušku ze základů společenských věd 
 
 
1. Psychologie osobnosti, Psychické vlastnosti, stavy a procesy 

(definice a struktura o., vlastnosti dynamické, výkonové, aktivačně motivační, seberegulační, inteligence, 
temperament) 

 
2. Sociální struktura a sociální vztahy, Stratifikace společnosti, Současné světové problémy 
     (sociální struktura – majorita, minorita, elita a masa, sociální mobilita, typy stratifikačních systémů a společenských  
     vrstev, problém sociální rovnosti, typologie společnosti)   
 
3. Státní správa a samospráva  
     (moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, obec, kraj, Ústava ČR) 
 
4. Politický systém a jeho zákonitosti a složky  
     (politický řád, politická participace, demokracie přímá a nepřímá, demokracie x totalita, politické strany a jejich      
     charakteristika, občanská společnost a její složky, proces voleb, volební systémy, druhy voleb) 
 
5. Mezinárodní vztahy a diplomacie 
    (subjekty mezinárodních vztahů, ekonomické, zdravotnické, sportovní, kulturní, náboženské org., OSN, EU, NATO) 
 
6. Základy teorie peněz a měnové politiky, Bankovní soustava, Cenné papíry a burza 
     (vznik, podstata, funkce a formy peněz, monetární politika, banky a jejich soustava, ČNB, její úkoly, burza,  
     typologie burz, druhy burzovních obchodů, RM-systém, cenné papíry a jejich a druhy) 
 
7. Tržní ekonomika a trh, Podnikání, Daně 
    (struktura a typologie trhu, vztah poptávky a nabídky, podnikání fyzických a právnických osob, typologie daní) 
 
8. Národní hospodářství, Vývoj české ekonomiky po roce 1989 
     (státní rozpočet, HDP, HNP, fiskální a monetární politika státu, kupónová privatizace, ekonomické organizace) 
 
9. Základy teorie práva, základní členění práva, Právní odvětví a jejich formy, Lidská práva 
     (právní řád, normy, prameny, systémy, právo zvykové a normativní, historie evropského práva, jednotlivá právní  
     odvětví, významná ujednání o lidských právech, Listina základních práv a svobod, Charta 77 a další) 
 
10. Právní odvětví: Občanské právo, Rodinné právo, Pracovní právo 

(nový občanský zákoník, věcná práva, dědění, závazkové právo, manželství, rodiče a děti, občansko právní řízení, 
pracovní smlouva, pracovní poměr, pracovní smlouva, mzda, zákoník práce) 

 
11. Základní religionistické pojmy  
       (druhy a typy náboženství, božstva, Bůh, církve, sekty, ekumenizmus, víra jako protiváha kultu vědy)  
 
12. Antická filozofie  
        (milétští přírodní filozofové - pralátka, pythagorovci, Hérakleitos - dialektika, eleaté, předchůdci atomistů,     
        Demokritos, sofisté, Platón – svět idejí, Aristoteles, školy helénského období: stoici, epikureici, skeptici, eklektici) 
 
13. Filozofické směry 19. století  
        (iracionalistická fil., Schoppenhauer, Nietzsche, fil. existence, Kierkegaard , pozitivizmus, německá klas. fil.,  
        Fichte, Schelling, Hegel, materiál. koncepce, Feuerbach, Darwin, Marx) 
 
14. Filozofické směry 20. století 
        (filozofie bytí, Heidegger, fil. existence, Jaspers, Sartre, Camus, fenomenologie, Husser, fil. pragmatismus,  
        strukturalismus, postmodernismus, Wittgenstein, Foucault, Lyotard, nejvýznamnější představitelé českého  
        filozofického myšlení 20. a 21. století) 
 
15. Základní etické pojmy, Etika jako teorie morálky, Problém svobodné vůle a svědomí 
        (morálka, morální normy a hodnoty, vztah morálky a práva, politiky, základní etické problémy, problém svobody,  
        Kantův kategorický  imperativ, nejvýznamnější etické teorie a jejich představitelé) 


