
NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠKA 

Základy společenských věd 

PSYCHOLOGIE 

1. Psychologie jako vědní disciplína 

(psychologické disciplíny, vybrané psychologické teorie a jejich hlavní představitelé, základní metody 

psychologie) 

2. Člověk jako osobnost – psychologie osobnosti 

(determinanty lidské psychiky, etapy vývoje osobnosti, poruchy vývoje osobnosti, základní typy 

zátěžových situací, duševní hygiena) 

3. Psychické jevy 

(psychické procesy – čití, vnímání, paměť, motivace, psychické stavy – emoce, city, psychické 

vlastnosti – temperament, schopnosti, charakter) 

4. Sociální psychologie 

(předmět a metody sociální psychologie, proces socializace, mezilidské vztahy a komunikace, postoje) 

PRÁVO 

5. Právní základ státu 

(současná Ústava ČR – preambule, moc výkonná, zákonodárná, soudní, Listina základních práv  

a svobod, Česká národní banka)  

6. Občanské právo 

(subjekty občanského práva – fyzická, právnická osoba, právní způsobilost - vznik a zánik, smlouvy  

a jejich druhy, rodinné právo – manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná péče, dědické 

právo) 

7. Pracovní právo 

(zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení pracovního poměru, ukončení 

pracovního poměru, mzdy) 

8. Trestní právo 

(právo a morálka, trestný čin – pachatelé, druhy trestů, přestupek - sankce za přestupek, podmínky 

trestní odpovědnosti, skutkové podstaty, okolnosti vylučující trestnost) 

EKONOMIE 

9. Tržní mechanismus 

(fungování trhu a tržní subjekty, poptávka a nabídka, podnikání a jeho druhy – živnost, obchodní 

společnost) 

10. Nástroje hospodářské politiky 

(fiskální (rozpočtová) politika – státní rozpočet, daně, monetární (peněžní) politika – centrální banka, 

důchodová politika – inflace, mzdy, regulace cen) 

FILOSOFIE 

11. Antická filosofie 



(mýtus, předsokratovští myslitelé, Sokrates, Platon, Aristoteles) 

12. Středověká filosofie 

(přechod od antiky ke středověkému myšlení, existence Boha ve středověku, spor o univerzálie, 

patristika, scholastika, sv. Augustinus, T. Akvinský) 

13. Novověká filosofie 

(politická filosofie – J. Lock, T. Hobbes, empirismus a racionalismus – F. Bacon, R Descartes, 

filosofie 19. století – pozitivismus, iracionalismus) 

14. Filosofie 20. století 

(vybraní autoři a směry 20. století – fenomenologie (M. Heidegger, E. Husserl), filosofie dialogu (M. 

Buber), existencialismus (J. P. Sartre), česká filosofie – J. Patočka) 

POLITOLOGIE 

15. Stát 

(pojem a znaky státu, typy státu – monarchie, republika, formy vlády – demokracie, autoritativní 

režimy, české státní symboly) 

SOCIOLOGIE 

16. Člověk ve společnosti 

(předmět a metody sociologie, sociální nerovnost, sociální status, sociální stratifikace – otroctví, kasty, 

stavy, třídy, rodina – definice, funkce, sociální deviace a patologie) 
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