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 Témata maturitních okruhů ze ZSV – profilová nepovinná zkouška jaro 2023 
 
 

1. Politologie, politické subjekty ve státě - strany, participace občanů, volby a volební systémy 

2. Stát a jeho funkce, vznik státu, právní stát, formy státu, státoprávní uspořádání, typy státu, státní 

symboly 

3. Demokracie a její principy, vznik a vývoj demokratických idejí, formy demokracie, demokratické a 

nedemokratické rozhodování, pluralita, občanská společnost 

4. Dělba státní moci v ČR, princip brzd a rozvah, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 

5. Ideologie – liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, fašismus, anarchismus; 

představitelé, další ideologie  

6. Psychologie jako věda, psychické stavy, procesy, vlastnosti a získané dispozice 

7. Psychické vlastnosti, struktura osobnosti a psychologické teorie osobnosti – psychoanalýza, 

behaviorismus, humanismus, eklekticismus  

8. Psychické procesy, procesy poznávací a psychické procesy paměti 

9. Psychické procesy motivační, učení a jeho zákonitosti, inteligence 

10. Psychický vývoj jedince, periodizace vývoje jedince, schéma životního cyklu člověka, ontogeneze a 

fylogeneze 

11. Duševní hygiena, zdraví, náročné životní situace – stres, frustrace, deprivace, duševní choroby a 

poruchy, civilizační choroby 

12. Sociálně patologické jevy – toxikomanie a další závislosti, kriminalita, vandalismus, suicidialita, 

příčiny a řešení 

13. Sociologie jako věda, metody výzkumu, příbuzné vědy, sociální kontrola, sociální struktura 

společnosti, stratifikace, mobilita 

14. Společenská podstata člověka, člověk jako biosociální tvor, socializace člověka, sociální útvary a 

jejich typologie 

15. Komunikace jako proces, epochy komunikace, sociální komunikace, masová komunikace, média, 

konflikty 

16. Mezinárodní vztahy a jejich formy,  diplomacie, hlavní znaky mezinárodních vztahů 19.-21.století, 

ohniska napětí, význam mezinárodní spolupráce, mezinárodní instituce a organizace 

17. Evropská integrace, EU, vznik a vývoj, instituce, cíle EU, symbolika, bezpečnost, ekonomika, sociální 

oblast, členství ČR 

18. Problémový svět, globalizace, globální rizika a problémy, amerikanismus, konzum, chudé a bohaté 

státy, náboženské rozpory, rasismus, diskriminace, ekologické problémy  

19. Religionistika, víra a náboženství, světová náboženství, církve a sekty 

20. Předmět filosofie, hlavní filozofické problémy a disciplíny, filosofický a mytický výklad světa 

 

 

Mgr. Milan Vodička 

 

Most 6. září 2022 
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Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd 

•  Výborný: 

tímto stupněm je hodnocen žák, který bezpečně ovládá požadované učivo, samostatně a uceleně 

vystihne všechny podstatné poznatky tématu. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou, poznatky popisuje 

strukturovaně. Jeho ústní projev je správný, přesný, výstižný. Na doplňující otázky reaguje správně a 

pohotově. 

• Chvalitebný: 

 

tímto stupněm je hodnocen žák, který ovládá učivo, popisuje poznatky vcelku samostatně a logicky 

správně, ale ne vždy pohotově a přesně. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 

správně, ale s drobnými nepřesnostmi a menší jistotou. Na podněty zkoušejícího reaguje ve většině případů 

správně. Ústní projev mívá drobné nedostatky v ucelenosti či výstižnosti.  

 • Dobrý: 

        tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech mezery takové, že na ně může bez 

výrazných obtíží navazovat při pomoci zkoušejících. S jejich návodem dokáže své chyby a nepřesnosti 

korigovat. V myšlení je méně samostatný, myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé. V ústním projevu má 

nedostatky ve správnosti, logičnosti vyjadřování, přesnosti a výstižnosti. Vyjadřuje se celkem správně, ale s 

menší jistotou.  

• Dostatečný 

tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech učiva předepsaného učebními osnovami 

mezery a na tyto znalosti může navazovat s výraznou pomocí zkoušejících. Není samostatný v myšlení a při 

řešení se dopouští podstatných chyb. Vyjadřuje se nepřesně, nejistě, málo výstižně. Žák má závažné mezery 

v úplnosti požadovaných poznatků, ucelenosti a struktuře učiva.  Je málo pohotový, není tvořivý. Závažné 

chyby dovede s pomocí vyučujícího odstranit.  

• Nedostatečný 

       tímto stupněm je hodnocen žák, který má ve znalostech učiva předepsaného učebními osnovami 

zásadní a hrubé mezery. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší ani se značnou pomocí zkoušejících. Na 

podněty zkoušejícího reaguje nesprávně nebo vůbec. Podstatné poznatky nemá osvojeny uceleně, přesně a 

úplně. Neprojeví samostatnost v myšlení, vyskytují se časté logické chyby. V ústním projevu má závažné 

nedostatky nejen v přesnosti, ale především ve správnosti.  

 

Vlastní hodnocení je prováděno zkoušejícím a přísedícím na tiskopis Záznamu o hodnocení ústní 

profilové zkoušky. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný. 

Klasifikaci žáka navrhuje, po domluvě s přísedícím, zkoušející ke schválení zkušební komisi. Při rovnosti 

hlasů při hlasování komise je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise. Nedojde-li při hodnocení 
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žáka mezi zkoušejícím a přísedícím ke shodě, jsou návrhy obou předloženy ke schválení zkušební komisi. Při 

rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise. O hodnocení žáka při zkoušce hlasují 

členové zkušební maturitní komise, kteří byli této zkoušce přítomni po převážnou část doby konání zkoušky. 

V případě, že žák zkoušku z předmětu vykonal neúspěšně, může ji konat v opravném termínu, a to nejvýše 

dvakrát.  

 U profilové maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd nejsou povoleny žádné 

pomůcky kromě psacích potřeb.  

           Mgr.Milan Vodička 

 

Schválil: 

 


