ZSV – Maturitní otázky
1)




Člověk jako osobnost
Definice osobnosti
Struktura osobnosti (charakter, temperament, rysy)
Základní charakteristika jednotlivých etap lidského života

2) Duševní vývoj osobnosti
 Předpoklady zdravého duševního vývoje
 Základní náročné životní situace člověka (stres, frustrace, deprivace), jejich příčiny
a možnosti řešení
 Konflikty vnitřní a vnější, řešení konfliktů
3)




Člověk ve společnosti
Proces socializace jedince, sociální role, zvyky a tradice
Primární a sekundární společenská skupina, komunita, dav
Vliv sociální skupiny na chování člověka

4)




Sociální vrstvy a sociální vztahy
Sociální stratifikace, sociální status, sociální mobilita
Podstata a důsledky sociální nerovnosti
Sociálně patologické jevy – příklady

5)




Kultura a komunikace
Kultura v nejširším slova smyslu, hmotná a duchovní kultura, památky UNESCO v ČR
Masová média, jejich druhy a vliv
Verbální a neverbální komunikace

6)




Člověk ve sféře práce, ekonomie a ekonomika
Mikroekonomie, makroekonomie, tržní a centrálně plánovaná ekonomika
Trh - nabídka, poptávka, typy konkurence v tržní ekonomice
Makroekonomické ukazatele (inflace, mzda, HDP, HNP, nezaměstnanost)

7)




Peníze a bankovní systém ČR
Vznik, vývoj a současné formy peněz, cenné papíry – akcie, dluhopisy
Bankovní systém v ČR – ČNB, komerční banky
Státní rozpočet ČR – příjmy, výdaje

8)




Právní systém ČR, občanské právo
Uspořádání právního řádu ČR
Soustava soudů v České republice
Příklady právních vztahů, které upravuje občanské a rodinné právo,
vznik a zánik manželství

11) Člověk a právo, pracovní a trestní právo
 Příklady právních vztahů, které upravuje pracovní a trestní právo
 Vznik a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva a její náležitosti,
základní typy pracovních poměrů
 Podmínky trestní odpovědnosti, trestný čin a přestupek, příklady trestů
9)




Člověk jako občan státu
Základní znaky státu, vnitřní a vnější funkce státu
Typy a formy státu, státní uspořádání ČR
Vznik a zánik státního občanství

10) Dělba státní moci a orgány státní moci v ČR
 Dělba státní moci v ČR – moc zákonodárná, výkonná, soudní
 Orgány a představitelé státní moci v ČR (parlament, vláda, prezident, soudy)
 Státní symboly ČR
11) Demokracie a ústava jako právní základ státu
 Znaky demokracie, demokracie přímá a nepřímá
 Volební systém v ČR
 Ústava ČR a Listina základních práv a svobod
12) Mezinárodní organizace, jejich vznik a struktura, zapojení ČR
 OSN, NATO, EU – vznik, organizační struktura, cíl;
 Zapojení ČR do mezinárodních organizací
 Začlenění ČR do EU
13) Člověk a počátky filozofie
 Předmět filozofie
 Základní filozofické disciplíny, materialismus a idealismus
 Počátky filozofie: antika (předsokratovské, klasické, helénistické období)
14) Středověká a novověká filozofie
 Rozdíl mezi antickým, středověkým a novověkým vnímáním světa
 Vztah víry a rozumu ve středověku a novověku
 Významné osobnosti: Tomáš Akvinský, René Descartes, John Locke
15) Etika
 Vysvětlit obsah pojmů - etika, mrav, morálka, etiketa
 Příklady morálního a nemorálního jednání
 Definovat základní etické pojmy - svoboda, svědomí, dobro

