
         

         
 

 

MATURITNÍ TÉMATA Z HUMANITNÍCH STUDIÍ – obor: Pedagogické lyceum 78 – 42 – M/03 

Školní rok 2021/2022 

1) Sociologie I. 

Sociologie jako věda (předmět sociologie, metody sociologického výzkumu, z dějin sociologie) 

Socializace, sociální učení, sociální determinace vývoje člověka, zprostředkovatelé socializace 

Sociální skupiny (společné znaky skupin, druhy skupin…) 

Sociální stratifikace 

Sociální pozice, sociální role 

2) Sociologie II. 

Kultura 

Masová kultura 

Sociální komunikace 

Sociální percepce, sociální interakce, sociální konflikt 

Sociální deviace a patologické jevy 

Sociální změny 

3) Sociologie rodiny  

Rodina, funkce rodiny, typy rodin, typy manželství, výchovné styly, znaky dnešní rodiny, 

registrované partnerství, gender a vztahy mezi lidmi 

Sociální problémy české společnosti 

4) Světová náboženství – západní tradice  

Křesťanství, judaismus, islám,  

(znaky, počet vyznavačů, větve, historie, posvátné spisy, svátky…) 

5) Světová náboženství – východní tradice  

Buddhismus, hinduismus, taoismis, konfucianismus… 

(znaky, počet vyznavačů, větve, historie, posvátné spisy, svátky…) 

6) Historie romského etnika v našich zemích 

Struktura romského společenství, romská rodina, bydlení, tradiční jídlo, vzdělanost  

Pojmy: rasismus, xenofobie, předsudky… 

7) Menšiny žijící v ČR – Vietnamci 

Základní informace o Vietnamu, problémy země, historie, Vietnamci v ČR, vietnamská kultura, vietnamská 

kuchyně… 

8) Menšiny žijící v ČR – Ukrajinci 

Základní informace o Ukrajině, problémy země, historie, Ukrajinci v ČR, ukrajinská kultura, ukrajinská 

kuchyně… 

9) Menšiny žijící v ČR – Rusové 

Základní informace o Rusku, problémy země, historie, Rusové v ČR, ruská kultura, ruská kuchyně… 

10) Světové obyvatelstvo  

Vznik, lidská rasa, rozdělení lidských ras, etnické skupiny, národy světa, jazyky, jazykové rodiny, světová 

náboženství  

11) Vývoj počtu a rozložení obyvatelstva světa 

Mechanická měna obyvatelstva - kolonizace, dekolonizace, migrace, azyl 

Proces urbanizace, sídla 



         

         
 

 

 

 

12) Globalizace 

Globální problémy lidstva – populační a sociální (chudoba, dětská práce, problémy s nemocemi – AIDS…) 

Srovnání života lidí v různých regionech 

13) Konzumerismus 

Globální problémy světa – ekologické problémy (znečištění ovzduší, skleníkový efekt, tenčící se ozónová 

vrstva, kácení tropických deštných pralesů, odpad – plasty…) 

14) Stát, nezávislé státy a závislá území 

Znaky každého státu, funkce státu, typy a formy státu 

Historie české státnosti, státní svátky 

15) Demokracie  

Principy demokracie, formy demokracie 

Rozdělení státní moci v ČR 

Politické strany 

16) Mezinárodní organizace 

Dělení mezinárodních organizací 

Členství ČR v mezinárodních organizacích 

Vybrané mezinárodní organizace: OSN, NATO… 

17) Evropská unie  

Základní informace, znaky, cíl, historie, členské státy, instituce, politiky EU, Eurozóna, Schengenský prostor 

18) Západní civilizační okruh se zaměřením na Evropu 

Civilizační okruhy – rozdělení 

Současné postavení Evropy ve světě, její aktuální politické, sociální, hospodářské a jiné problémy  

19) Mezinárodní hrozby a rizika na počátku 21. Století 

Současné válečné konflikty ve světě 

Terorismus 

Zbraně hromadného ničení 

20) Kritické myšlení a mediální gramotnost 

Masová média, funkce médií a jejich financování 

Média a ovlivňování lidí 

Internet 

Reklama 

 

Zpracovala dne 27. 6. 2021 Mgr. Petra Eliášová 

 

 

 


