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Blok C – Společenskovědní disciplíny  

 
1. Psychologie ve veřejné správě a sociální práci 

Charakteristika psychologie jako vědecké disciplíny, předmět psychologie,  funkce 

psychiky, determinace psychiky,  metody psychologie, směry současné psychologie. 

Úkoly psychologie, aplikační možnosti psychologie  v pomáhajících profesích. 

                

2. Psychické procesy a stavy  
Vnímání, představivost, myšlení a řeč, paměť, pozornost, emoce, vůle.        

 

3. Psychologie osobnosti 
Struktura a dynamika osobnosti. Teorie osobnosti.  Činitelé psychického vývoje.            

Respektování vývojových zvláštností v práci s klienty.   

  

4. Člověk v sociálním prostoru 
Socializace, sociální percepce, sociální interakce a komunikace. Náročné, zátěžové a 

konfliktní sociální situace. Konflikt a jeho řešení.                                          

 

5. Psychologie skupinového života  
Skupina a její formování, struktura a dynamika skupiny, společenská role, pozice, status, 

postoje a jejich měnitelnost. Interakční procesy – kooperace, agresivní chování. 

                   

6. Společnost a její skladba  

Společnost, sociální struktura a stratifikace, sociální mobilita, sociální status a sociální 

role, kulturní a sociální kapitál, sociální kontrola, sociální nerovnost.     

 

7 Hlavní osobnosti a hlavní směry v klasické a moderní sociologii 

A.Comte, E. Durkheim, M.Weber, V. Pareto. Strukturální funkcionalismus, teorie 

konfliktu.    

 

8. Poslání filozofického přístupu ke světu  

Východiska a předmět filozofie, vztah filozofie k jiným vědám, charakteristiky filozofie 

jako vědy, filozofické disciplíny – základní problémy ontologie a gnoseologie. 

                

9. Významné pohledy na společnost v dějinách filozofie 

Pohledy na společnost v myšlenkách Platóna, Aristotela, sv. Augustina, Hobbese, Locka, 

Rousseaua, Kanta, Marxe, Comta, Raulse.         

 

10. Specifika veřejného sektoru v rámci národního hospodářství a jeho organizační a 

právní formy 
Vymezení veřejného sektoru. Charakteristika veřejné ekonomiky a veřejných statků. 

Organizační složky a příspěvkové organizace na úrovni státu i územních samospráv. 

 

11. Specifika občanského sektoru v rámci národního hospodářství a jeho organizační 

a právní formy 
Vymezení občanského sektoru, status tzv. veřejné prospěšnosti. Korporace (spolky), 

fundace (nadace, nadační fondy), ústavy, církve, politické strany atd.        
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12. Rozpočtový proces a rozpočtový deficit, rozpočtová soustava ČR 

Charakteristika a funkce státního rozpočtu. Fondy centrální úrovně, rozpočty územní 

úrovně, zejména rozpočty krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí vč. příslušných fondů 

Rozpočtový proces a jeho fáze. Vysvětlete pojem veřejný dluh a státní dluh. Rozpočtový 

deficit, jeho druhy a příčiny. Způsoby financování deficitu. 

                         

13. Základy mikroekonomie 

Předmět studia mikroekonomie, subjekty trhu a jejich vzájemné vztahy. Chování 

spotřebitele a formování poptávky, užitek. Chování firmy a formování nabídky, náklady. 

              

14. Základy makroekonomie 

Předmět studia makroekonomie, hrubý domácí produkt, jeho význam a měření. 

Nezaměstnanost a trh práce – nabídka a poptávka. Inflace – druhy a měření. 

                         

15. Hospodářská politika  

Hospodářský proces, hospodářský cyklus a jeho důsledky, cíle a nástroje hospodářské 

politiky. Fiskální politika a monetární politika.     

 

16. Finance a bankovní sektor 

Vznik a vývoj peněz, funkce peněz. Úspory a investice a jejich vzájemný vztah, kapitál, 

úroková míra a její funkce. Česká národní banka, funkce a cíle, komerční banky, cenné 

papíry – základní druhy.            

 

17. Demokracie a totalitarismus  

Různá pojetí demokracie a totalitarismu, lid a elity v demokracii, přímá a reprezentativní 

demokracie, techniky přímé demokracie v zastupitelské demokracii, kontinentální                    

a britský model lidských a občanských práv, zakotvení a uplatňování těchto práv v ČR. 

     

 

18. Politické režimy jako formy vlády, politické systémy středoevropských zemí 

Znaky a členění politických režimů, rozdíly mezi režimy demokratickými                              

a nedemokratickými, charakteristika a hlavní znaky režimů demokratických, totalitních a 

autoritativních, formy vlády v postkomunistických zemích, etapy přechodu  k demokracii. 

Charakteristika a srovnání politických systémů Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a 

Maďarska. 

     

 

19. Politické strany a zájmové skupiny,  

Definice politických stran a hnutí, typologie politických stran, pojetí stranických systémů, 

problematika cleavages, zájmové skupiny a jejich členění. Stranické systémy 

středoevropských zemí.                 

 

 

20. Volby a volební systémy 

Podstata, funkce a znaky voleb v demokracii, charakteristika a členění většinových, 

proporčních a smíšených volebních systémů, volební systémy středoevropských zemí. 

                   

 

 

 


