ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Témata k profilové části MZ pro školní rok 2021-2022
Gymnázium Trhové Sviny
1. a) Demokracie, demokratická forma vlády, volby a volební systémy
b) Osobnost v náročných životních situacích (frustrace, stres, deprivace)
2. a) Příroda a společnost, kultura a její funkce, masová kultura
b) České státní symboly (vznik, vývoj a současná podoba)
3. a) Ústava ČR (členění, jednotlivé hlavy, ústavní vývoj)
b) Ekonomické systémy
4. a)Psychologie jako věda (definice, předmět zkoumání, dělení
psychologických disciplín, psychologické směry a jejich představitelé)
b) Legislativní proces.
5. a) Psychologie osobnosti (typologie osobnosti, temperament, výkonové
vlastnosti)
b) Formy státu a formy vlády, středověký spor o univerzálie
6. a) Psychologie učení (druhy učení, hlavní představitelé, výsledky učení,
má učební metoda, obecné zásady učení)
b) Evropská unie a její orgány
7. a) Judaismus, křesťanství
b) Veřejné mínění, pozitivní diskriminace
8. a) Hinduismus a buddhismus
b) Základní makroekonomické veličiny
9. a) Islám
b) Planetární (globální) problémy současnosti, multikulturalismus
10. a) Sociální struktura, sociální status, sociální mobilita, sociální nerovnost,
třídy a vrstvy, sociální stratifikace,
b) Fiskální a monetární politika

11. a) Skupinová struktura společnosti, sociální skupiny, dav
b) Parlamentní politické strany v ČR a současná vnitropolitická situace
12. a) Trestní právo (trestní čin, přestupek, trestní odpovědnost, důvody
vylučující trestnost, trestní řízení a jeho zásady, tresty a ochranná
opatření, systém soudů v ČR)
b) Pět pilířů islámu, karmanový zákon
13. a) Pracovní právo (prameny, účastníci pracovně právních vztahů,
pracovní poměr – vznik, druhy, ukončení pracovního poměru, dovolená,
přestávky v práci, překážky v práci)
b) Britský parlament, Zákony profesora Parkinsona
14. a) Rodinné právo (vznik manželství, překážky uzavření manželství,
registrované partnerství, formy náhradní rodinné péče)
b) Terorismus v současném světě
15. a) Antická filosofie
b) Základní způsoby zdanění příjmů, T. More: Utopie
16. a) Středověká filosofie
b) Zásady společenského chování, G. Orwel: Farma zvířat
17. a) Renesanční filosofie, filosofie 17. a 18. století
b) Sigmund Freud, samospráva obce
18. a) Filosofické proudy 19. a 20. století
b) Konflikt a jeho řešení, politický systém USA.
19. a) Východní filosofie (Indie a Čína)
b) Peníze a bankovní systém, překážky uzavření manželství
20. a) Totalitní ideologie 20. století (fašismus, nacismus, komunismus)
b) Mezinárodní měnový systém, mezinárodní ekonomická integrace

