Tematické okruhy pro přípravu ke SZZ ve studijním programu
B7507 Specializace v pedagogice
a studijním oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Obecné informace
Níže uvedené tematické okruhy budou u SZZ konkretizovány a rozvedeny do zkušebních
témat tak, aby studenti mohli prokázat svou schopnost vysvětlit problémy v širších
souvislostech a popsat jejich historické a filozofické kořeny. Očekává se, že student bude
schopen uvést zásadní teoretická díla vztahující se k tématickým okruhům.
Studijní literaturu a bližší informace k přípravě poskytnou pro:
Filozofii a etiku
doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.
PhDr. Petr Zima, Ph.D.
Religionistiku a etiku:

ThMgr. Dušan Špiner, PhD.

Politologii:

Mgr. David Hampl, Ph.D.
PhDr. Petr Zima, Ph.D.

Historii:

PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Tematické okruhy
1. Vznik filozofie a její rozvoj v antice.
2. Charakter a etapy středověké filozofie.
3. Hlavní směry a představitelé filozofie novověku.
4. Nejvýznamnější filozofické proudy XX. století.
5. Filozofie a její jednotlivé disciplíny v současnosti, vztah ke speciálním vědám.
6. Demokracie v pojetí různých myslitelů od antiky do současnosti (modely
demokratického vládnutí a fungování demokratických systémů v praxi).
7. Politické strany a jejich vliv na celkový politický proces. Zájmové skupiny, jejich
formy a význam pro demokracii a efektivní vládnutí.
8. Ústavy, právo, soudy a soudci v historickém kontextu. Zákonodárná shromáždění
a jejich klíčové postavení v mechanismu vládnutí.
9. Paradigmata evropského integračního myšlení a základní evropské integrační teorie.
10. Aspekty právní a sociální filozofie. Přirozené právo, stát a lidská důstojnost.
11. Podstata křesťanství, Radostná zpráva – evangelia, filozofie patristiky, křesťanství
v konfrontaci s reformační proměnou a modernou, světový ethos.
12. Židovství, Abrahám – archetyp prorockých náboženství, Mojžíš – vůdčí osobnost
prorockých náboženství, smlouva na hoře Sinaj – desatero, Izrael se stává státním
společenstvím – teokracií, zrození státu Izraele 1948 – Palestinská otázka.
13. Islám, základ islámu – vyznání víry, pět základních pilířů islámu, islámské právo a
teologie, mystická cesta súfismu, modernizace a sekularizace – Atatürk.
14. Čínské náboženství, úcta k předkům, Konfucius – etický humanismus, Lao-c´: Tao-teting o Cestě a její síle. Lidskost – základ pro společný základní étos, pronikání
buddhismu, budoucnost čínského náboženství po kulturní revoluci.
15. Lidská důstojnost jako nejvyšší morální a právní princip, lidsko-právní status osoby,
rozhodování a odpovědnost – spravedlivost, individualita a socialita, solidarita.

16. Vztah individuální a sociální etiky, paradigma sociologického myšlení a přístup
k výkladu sociálních jevů, čest a svědomí, idea dobra a etický realismus, význam
„lásky“.
17. Český stát a Československo v evropském historickém kontextu.
18. Politický systém První československé republiky (1918-1938).
19. Národní a národnostní vývoj českých zemí a Československa.
20. Totalitní režimy v Československu v období 20. století.
21. Významné osobnosti a koncepce české a československé státnosti a politiky.
22. Politika v pojetí vybraných myslitelů antiky, renesance a osvícenství.
23. Hlavní politické ideologie.
24. Nedemokratické politické systémy.
25. Volby a volební systémy.

V Olomouci dne 1. 11. 2013

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
vedoucí Katedry společenských věd

