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Maturitní okruhy 
 

Školní rok 2021/2022 
 
Obor:  Bezpečnostně právní činnost 
Předmět: Občanská nauka 
 
 
Sociologie, definice, představitelé, význam v soudobé společnosti, Sociální struktura 
společnosti a sociální mobilita 
Socializace – definice, sociopatogenní jevy ve společnosti 
Sociální struktura, třídy a vrstvy, sociální skupiny, pozice, status a problém sociální 
nerovnosti 
Penitenciární péče – problémy spojené s delikventním chováním 
Dysfunkční rodina – syndrom CAN, syndrom týrané osoby 
Sociální patologie – pracovní a ekonomické problémy – bezdomovectví, nezaměstnanost, 
ekonomické problémy 
Poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky, agrese, závislosti a jejich řešení 
Kultura a civilizace – základní pojmy, funkce víry a náboženství, náboženský 
fundamentalismus, terorismus 
Hlavní světová náboženství 
Stěžejní procesy 19. století – občanské revoluce, vznik evropských států, vývoj česko–
německých vztahů 
První světová válka a vznik ČR – nové rozdělení světa, bolševická revoluce, činnost 
československých legií 
Svět mezi válkami – demokracie a totalita 
Druhá světová válka – dopad války v celosvětovém kontextu, židovská otázka, 
československý odboj 
Studená válka a bipolární svět – základní pojmy 
Československo od roku 1968, Pražské jaro 1968, intervence armád Varšavské smlouvy, 
Normalizace, Charta 77, Sametová revoluce, polistopadový vývoj – vznik ČR 
Stát – základní pojmy, právní základ státu, principy dělby moci 
Státní správa a samospráva, formy participace občanů v politickém životě 
Politické ideologie, problematika extremismu, systém politických stran, volby, volební 
systémy 
Evropská integrace v celosvětovém kontextu – důvody, historie. Vstup ČR do Evropské unie 
– důvody, práva a povinnosti z toho vyplývající 
Významné mezinárodní organizace – cíle a význam zapojení ČR 
Hlavní globální problémy a jejich řešení – zásady udržitelného rozvoje 
Vznik a význam filosofie v životě člověka. Etika – smysl etiky, mravnost morálka 
Ekonomika – základní pojmy, vývoj národního hospodářství v ČR 
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Peníze – formy peněz, bankovní politika státu, inflace, druhy cenných papírů 
Práce – získání pracovního místa, problematika pojištění a sociálního zabezpečení, ztráta 
pracovního místa a formy pomoci nezaměstnaným 


