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Politika a stát – Politika, subjekty a nástroje politiky, politická participace, stát
(definice, funkce, teorie vzniku státu, formy a typy)
Demokracie – Definice a typologie, zásady reálné demokracie, hodnoty demokracie,
nedemokratické režimy
Mezinárodní politika – Subjekty a nástroje mezinárodní politiky, zahraniční politika
státu, globalizace
Mezinárodní organizace – Typologie mezinárodních organizací, OSN, NATO,
příklady nevládních organizací
Evropská unie – Historie evropské integrace, instituce a politiky EU
Ústava ČR I. – Legislativa, jurisdikce, ČNB, NKÚ
Ústava ČR II. – Exekutiva, samospráva a státní správa, Listina základních práv a
svobod
Přehled ideologií I – Definice pojmu, liberalismus, socialismus, konzervatismus
Přehled ideologií II – Definice pojmu, komunismus, fašismus a nacismus,
nacionalismus
Přehled ideologií III – Definice pojmu, anarchismus, feminismus a rasismus
Základy práva – Pojem a prameny práva, právní systém, právní normy, právní vztahy
a skutečnosti, občanské právo
Soukromé právo – Pracovní právo, rodinné právo, občanské soudní řízení
Veřejné právo – trestní právo, trestné činy, trestní řízení
Religionistika – náboženství, vědy o náboženství, typologie náboženství, vznik
náboženství, sekty, islám
Monoteistická náboženství – Judaismus a křesťanství
Východní náboženství – Hinduismus, buddhismus, čínská a japonská náboženství
Úvod do psychologie – Vznik psychologie, předmět psychologie – prožívání a
chování, přehled disciplín, determinace psychiky
Obecná psychologie I. – Vědomí a změněné stavy vědomí, paměť
Obecná psychologie II. - Vnímání, představivost a fantazie, myšlení a inteligence
Obecná psychologie III. – Emoce a motivace, závislosti
Psychologie osobnosti I. – Osobnost a její rysy, typologie osobnosti
Psychologie osobnosti II. - Různé přístupy v psychologii osobnosti (psychoanalytický,
behaviorální, humanistický a kognitivní přístup)
Úvod do sociologie – sociologie jako věda, charakteristika archaické, tradiční,
moderní a postmoderní společnosti
Člověk a společnost – Socializace a sociální role, deviace, sociální stratifikace,
sociální útvary
Kultura – Vymezení pojmu kultura, subkultury, multikulturalismus, sociální
komunikace, instituce a organizace

26.

Filosofie – Úvod do filosofie, základní ontologické, gnozeologické a etické otázky a
přehled jejich řešení

