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Číslo Téma otázky   

1 

A) Psychologické směry, experimentální psychologie, behaviorismus, hlubinná  
psychologie,  kognitivní psychologie, humanistická psychologie 
B) Filosofické směry vycházející z filosofické antropologie – pragmatismus, 
voluntarismus, filosofie života, existencionalismus 

  

2 
A) Psychologie osobnosti, vývoj osobnosti dle E. Eriksona 
B) Buddhismus 

  

3 
A) Psychické jevy – rozdělení, psychické procesy 
B) Novopozitivismus, Vídeňský kruh, kritický realismus K. R. Poppera  

  

4 

A) Psychické poruchy, psychické zdraví, negativní psych. jevy člověka moderní 
společnosti 
B) Odklon od gnoseologického objektivismu, empirismus a racionalismus; hlubinná 
skepse a její vyvracení sporem 

  

5 
A) Sociální psychologie, socializace a osobnost, sociální percepce 
B) Dynamismus bytí jako důsledek empirismu a subjektivismu, Hegelova 
dialektika, dynamická ontologie 20. století, ztráta identity jsoucna 

  

6 
A)Motivační procesy, pyramida potřeb dle A. Maslowa 
B) Křesťanství III – liturgie, svátosti 

  

7 
A) Příroda, kultura a civilizace, společnost tradiční a moderní 
B) Politická filosofie období anglosaského a francouzského osvícenství, srovnání, 
důsledky 

  

8 

A) Sociální vztahy, role, pozice, sociální distance, soc. nerovnost, Max Weber, 
legitimita moci 
B) Filosofická etika, mravní zákon, pieta, ctnosti, podmíněnost utilitaristického 
rozhodování (situační etika) 

  

9 

A) Sociální struktura společnosti, sociální status, mobilita, třídy, vrstvy, stratifikační 
teorie, sociální změna, revoluce a evoluce 
B) Aristotelské kategorie, ontologická kauzalita, Tomášova esence jsoucna jako 
základní ontologická diference 

  

10 
A) Sociální skupiny a útvary, agregáty, dav, sociální skupiny, malá sociální skupina 
B) Islám 

  

11 
A) Instituce, organizace, byrokracie 
B) Úvod do religionistiky, náboženské jevy 

  

12 

A) Sociologie rodiny, rodičovství dnes, krize rodiny a otcovství, postavení ženy ve  
     společnosti 
B) Filosofie vědy, základní problém – realismus a instrumentalismus, pojetí vědy 
dle G. Galileiho a I. Newtona, T. S. Kuhn, vědecká pravda 

  



 

 

 

 

13 
A) Základní právní pojmy 
B) Judaismus I – dějiny, židovský rok, svátky 

14 
A) Ústavní právo, politický systém ČR, právní systémy 
B) Pozitivismus a jeho charakteristiky;  rozpornost scientismu 

  

15 
A) Občanské právo 
B) Identita člověka, lidská přirozenost – duchovnost a tělesnost, pojetí člověka 
v klasické a moderní filosofii, filosofie dějin 

  

16 
A) Pracovní právo 
B) Politické směry a ideologie 2. pol. 19. století a počátku 20. století – 
historicismus, evolucionismus, anarchismus 

  

17 
A) Rodinné právo 
B) Křesťanství II – Písmo svaté, modlitba 

  

18 
A) Trestní právo 
B) Nové náboženské směry, nové církve, sekty 

  

19 
A) Soudnictví v ČR, občanské a trestní řízení 
B) Noetika, pravdivost lidského poznání, poznání v antické filosofii, gnoseologický  
objektivismus 

  

20 
A) Správní právo 
B) Křesťanství IV – dějiny 

  

21 
A) Základy ekonomie I – právní subjekty v tržní ekonomice, trh 
B) Pojem Boha, filosofie bytí - apriorní a aposteriorní důkazy boží existence, 
noetická transcendentální reflexe – Bůh jako praktický postulát 

  

22 
A) Základy ekonomie II – stát, hosp. politika, peníze, finanční trhy 
B) Platón, platónská idea, Aristotelés, substance jako vlastní bytí, uskutečnění a 
možnost, substance a akcident 

  

23 

A) Judaismus II – židovská věrouka, smlouva, posvátné texty, Židé bez chrámu, 
synagoga 
B) Kantova snaha o překonání slabin empirismu a racionalismu, subjektivita 
poznání jako dogma moderní filosofie 

  

24 
A) Křesťanství I – věrouka 
B) Politické směry a ideologie 20. století - liberalismus, socialismus, fašismus, 
totalitní systémy 

  

25 
A) Hinduismus 
B) Scholastická filosofie, spor o univerzálie 

  

 


