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Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 
název studijního 
programu/specializace Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání 

kód studijního programu B0114A300069 
typ studia bakalářský 

forma studia prezenční  

kombinovaná 

platnost  od akademického roku 2021/2022  
 

Popis průběhu SZZ: 

V určeném termínu před konáním SZZ odevzdá kandidát/kandidátka seznam literatury, 

který bude členěn podle jednotlivých okruhů (1–10). Seznam bude obsahovat ke 

každému okruhu min. 3 knihy (tj. jednu knihu ke každé perspektivě okruhu), které 

musí mít kandidát/kandidátka nastudované. Knihy si může vybrat za a) z povinné, 

případně doporučené literatury uvedené v sylabech povinný a povinně volitelných 

kurzů, pokud tento titul není uveden mezi povinnou literaturou ke SZZ (viz oddíl 

Literatura tohoto dokumentu), nebo za b) z přiloženého seznamu rozšiřující literatury 

ke SZZ (viz oddíl Literatura tohoto dokumentu). Seznam tak bude obsahovat 30 

titulů. Povinná literatura se do tohoto seznamu nepočítá! 

 Při samotné SZZ si kandidát/kandidátka vylosuje okruh (1-10) a komise mu pak 

s přihlédnutím k odevzdanému seznamu literatury specifikuje jednotlivé perspektivy 

(sociologicko – antropologickou, politologickou a filozofickou). Specifikace bude vždy 

vycházet z „podokruhů“ uvedených v jednotlivých perspektivách. Kandidát/kandidátka 

budou mít poté 30 min. na přípravu. Zkouška samotná bude začínat představením 

tématu z pohledu jednotlivých perspektiv a zadané specifikace. Kandidát/kandidátka si 

mohou vybrat pořadí perspektiv, v jakém budou dané téma představovat. Na 

představení každé perspektivy bude mít kandidát/kandidátka 5-7 minut. Závěr ústní 

zkoušky bude tvořit rozprava na povinnou literaturou k danému tématu a případně 

rozprava nad další zpracovanou literaturou k tématu uvedenou v odevzdaném seznamu 

literatury. Tato rozprava je nedílnou součástí SZZ. 
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OKRUHY 

 

1.  Člověk mezi svobodou a sociální podmíněností 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Socializace jako aktivní proces začleňování do společnosti, sociální kontrola 
o Vztah zdravého rozumu a vědy, sociologická imaginace (Giddens, Mills) 
o Člověk a společnost optikou interpretativního a objektivistického paradigmatu 

Perspektiva politologická 

o Liberální pojetí svobody (J. S. Mill), dva pojmy svobody (I. Berlin) a jejich kritika  
o Účinná a formální svoboda; svoboda jako autonomie a svoboda jako možnost 

dělat si co chci  
o Svoboda jako politická účast a svoboda, která začíná tam, kde končí politika 

Perspektiva filozofická 

o Vysvětlete koncept svobody v existencialistickém pojetí (zejména Jean Paul 
Sartre). 

o Vysvětlete strukturalistickou a postmodernistickou kritiku možnosti svobody 
(C. Lévi-Strauss, M. Foucault, F. Braudel …). 

o Jaké jsou argumenty moderní kognitivní vědy pro neexistenci osobní svobody? 
 

2.   Člověk jako tvůrce i výtvor kultury 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Kultura v sociologickém pojetí: základní definice kultury, charakteristiky a složky 
kultury 

o Etnocentrismus vs. kulturní relativismus, pluralita kultur (Eriksen, Giddens, 
Weber) 

o Jazyk a kultura (osvojování jazyka – Chomsky), jazykový relativismus, jazykový 
determinismus, sociolingvistika, diglosie, gender a jazyk, dialekt, pidžin 
 

Perspektiva politologická 
 

o Politická kultura a tři typy politické kultury  
o Tři typy legitimity; krize legitimity a proč dochází k revolucím – Marxovo pojetí 

a nemarxistické teorie 
o Vznik politických stran, jejich základní rysy, funkce a úloha  
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Perspektiva filozofická 
 

o Vysvětlete pojetí znaku u F. de Saussura a Ch. S. Pierce. Vysvětlete, čím se 
zabývá sémiotika a jaký je její vztah ke zkoumání kultury. 

o Formulujte hlavní problémy filozofie jazyka a analytické filozofie 
(dokumentujte na tématech L. Wittgensteina, R. Carnapa a W. V. Quinea) 

o Pokuste se formulovat ústřední hodnoty západní kultury (antika + židovství a 
křesťanství). 

 

3.  Spravedlnost v životě člověka a společnosti 

 
Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Sociokulturní a socioekonomické nerovnosti, konsensuální vs. konfliktualistické 
pojetí sociálních nerovností 

o Nerovnosti ve vzdělávání, kapitál, habitus (Bernstein, Bourdieu) 
o Sociální stratifikace, třídní stratifikační systém u Marxe a Webera 

 

Perspektiva politologická 
 

o Utilitarismus a spravedlnost jako maximalizace užitku  
o Rawls a liberálně-egalitární teorie spravedlnosti jako férovosti  
o Nozick a libertariánské pojetí spravedlnosti jako oprávnění, Waltzer a 

komunitaristické pojetí spravedlnosti jako kulturní pluralismus  
 

Perspektiva filozofická 
 

o Klasické koncepce spravedlnosti (srovnejte): Platón, Aristotelés, stoicismus, sv. 
Augustin 

o Novověké koncepce spravedlnosti (srovnejte): J. Locke, J. J. Rousseau, 
utilitarismus, K. Marx 

o Teorie spravedlnosti Johna Rawlse a její kritika (komunitarismus, M. Sandel, 
libertariáni, R. Nozick) 

 

4.     Člověk ve vztahu k přírodě 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Člověk a ostatní živočichové – kultura jako náhrada instinktů, pojem instituce 
o Příroda jako předpoklad, příčina nebo spolupůsobící faktor společnosti/kultury; 

biologický determinismus vs. „biofóbie“ 
o Konstrukce příbuzenských vztahů a příbuzenských systémů (matriliniearita, 

patrilinearita, monoganie, polygamie atd.) 
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Perspektiva politologická 
 

o Národ jako kulturní společenství a národ jako politické společenství, rozdíl mezi 
občanským a národnostním principem  

o Různé druhy nacionalismu: liberální nacionalismus, konzervativní 
nacionalismus, rozpínavý nacionalismus, protikoloniální nacionalismus  

o Charakteristika ekonomického systému kapitalismu a socialismu; tři typy 
kapitalismů: angloamerický (podnikatelský), rýnsko-alpský (sociální) a 
východoasijský (kolektivní); státní a tržní socialismus 
 

Perspektiva filozofická 
 

o Vysvětlete mechanistické, vitalistické a organicistní pojetí přírody. 
o Současné filozoficky relevantní koncepce přírody: I. Prigogine, F. Capra, M. 

Gell-Mann 
o Formulujte základní témata environmentální etiky (např. J. Garvey) 

 

5.  Člověk jako politická bytost 

 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Typologie politických systémů (tlupa, kmen, náčelnictví, stát), centralizované a 
akefální systémy, teorie vzniku státu 

o Masová média, kulturní průmysl a jejich vztah k de/politizaci; role veřejného 
mínění 

o Komunikativní a instrumentální jednání, deliberace (Habermas) 

 
Perspektiva politologická 
 

o Teorie státu a základní rasy státu: patriarchální stát, pluralistický stát, 
neopluralistická teorie státu, nová pravice a stát jako Leviathan  

o Úloha státu: minimální stát, stát jako nástroj rozvoje, sociálně-demokratické 
státy, zkolektivizované státy, totalitní státy, vyprázdněné státy  

o Charakteristika zákonodárné moci a její vztah k moci soudní a výkonné; 
zákonodárná moc v ČR, pravomoci Poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR; 
zákonodárná iniciativa a proces schvalování zákonů v ČR 
 

Perspektiva filozofická 
 

o vznik politického prostoru v řecké polis a v římské res publica; vysvětlete 
základní institucionální uspořádání athénské demokracie; klasické definice 
člověka z hlediska politického života (Platón, Aristotelés, Akvinský, Arendtová) 

o Popište charakter a rozdílnosti teorií společenské smlouvy v novověkém myšlení 
(Hobbes, Locke, Rousseau); 

o Popište liberální koncepce společnosti 19. a 20. století (J. S. Mill, A. von Hayek, 
K. R. Popper, R. Nozick) 
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6.    Člověk jako tvůrce a objekt ideologií 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Školní vzdělávání optikou teorie konsensu a konfliktu (Durkheim, Parsons vs. 
Bourdieu, Illich) 

o Rasa a rasismus jako specifické ideologické konstrukty 
o Globalizace jako ambivalentní pojem, vztah různých dimenzí globalizace 

(informačně-technologické, ekonomické, politické, sociální, kulturní, 
ekologické); alterglobalizace 
 

Perspektiva politologická 
 

o Charakteristika politických ideologií a jejich klasifikace ve třech spektrech  
o Klasické politické ideologie: liberalismus, konzervativismus, socialismus a 

anarchismus (jejich základní znaky a hlavní představitelé)  
o Moderní politické ideologie: fašismus, environmentalismus a feminismus (jejich 

základní znaky a hlavní představitelé) 
 

Perspektiva filozofická 
 

o Pojem ideologie u K. Marxe a frankfurtské školy (T. Adorno, H. Marcuse) 
o Kritika totalitarismu: H. Arendtová a K. R. Popper 
o Postmoderní kritika ideologií a biomoci (M. Foucault a G. Lipovetsky) 

 

7.       Člověk jako náboženská bytost 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Základní modely vědeckého studia náboženství (substanční, funkcionální, 
hermeneutický a kognitivistický) 

o Rituál a jeho podoby (rituál jako dramatická složka mýtu – Eliade, rituál jako 
prostředek posilování sociální koheze – Durkheim, rituály přechodu – Van 
Genep, rituál jako nástroj sociální transformace – Turner) 

o Cyklické a lineární vnímání času (Eliade) 
 

Perspektiva politologická 
 

o Charakterizujte teokratické politické režimy 

o Náboženský fundamentalismus jako ideologie a role náboženství v jednotlivých 
politických ideologiích  

o „Má být stát neutrální anebo má prosazovat určité pojetí dobra?“ – spor mezi 
neutralisty a perfekcionisty  
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Perspektiva filozofická 
 

o Charakteristika a filozofické zdůvodnění monoteismu. 
o Filozofická kritika náboženství: osvícenci, L. Feuerbach, K. Marx, Z. Freud 
o Bůh a koncepce náboženství moderní teologie 20. století: R. Bultmann, P. 

Tillich, K. Rahner, K. Barth) 
 

8.  Člověk jako dějinný tvor 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Tradiční vs. moderní společnost  
o Moderní společnost, výzvy a rizika post/moderní společnosti (Beck) 
o Gobalizace a distribuční nerovnost (Bauman, Sassen, Wallerstein) 

 

Perspektiva politologická 
 

o Definice a funkce politického režimu  
o Platónovo a Aristotelovo dělení typů vlády  
o Režimy v moderním světě: liberální demokracie, nové demokracie, 

východoasijské režimy, nedemokratické režimy 
 

Perspektiva filozofická 
 

o Kdy a jak vzniklo lineární pojetí času a čím se liší od cyklického pojetí času 
v mýtu (M. Eliade)? 

o Vysvětlete rozdíly v pojetí dějin u Hegela a Marxe. 
o Vysvětlete principy kritiky ideje pokroku ve 20. století (C. Lévi-Strauss, 

postmodernismus, frankfurtská škola, K. Lorenz a F. Wuketits) 
 

9.  Člověk jako individuální a sociální bytost 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Každodennost a sociální interakce, etnometodologie (Garfinkel), sociální role, 
dramaturgická sociologie (Goffman) 

o Genderová socializace a gender v kontextu společenských institucí (škola, rodina, 
práce, média, věda, politika) 

o Sociální identita, etnicita, etnická skupina, národ, nacionalismus (Eriksen, 
Gellner, Holý) 
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Perspektiva politologická 
 

o Obecná charakteristika demokracie: kdo je to lid a kam by měla sahat jeho moc  
o Modely demokracie a rozdílné pohledy na demokracii 
o Reprezentace a její různé podoby; funkce a význam voleb a charakteristika 

většinových a poměrných volebních systémy, jejich výhody a nevýhody; čtyři 
teorie volebního chování  

Perspektiva filozofická 

o Antické koncepce člověka: Platón, Aristotelés, stoikové; křesťanské pojetí člověka 
o Vysvětlete novověký obrat k subjektu (Descartes) a jeho důsledky pro pojetí 

člověka v novověké filozofii (antropologii) 
o Vysvětlete koncepci postmoderního individualismu (E. Fromm, G. Lipovetsky). 

Vysvětlete jeho příčiny a negativní důsledky. 
 

10.   Člověk mezi dobrem a zlem 

Perspektiva sociologicko – antropologická 

o Sociální kategorie, předsudky a stereotypy, koncept obětního beránka, „my“ vs. 
„oni“, sebenaplňující se proroctví (Merton), koncept autoritářské osobnosti 
(Adorno),  

o Fakta a hodnoty, objektivita v sociálních vědách 
o Temné stránky západní vědy: rasová teorie (Gobineau), sociální darwinismus, 

orientalismus vs. postkolonialismus (Said) 
 

Perspektiva politologická 
 

o Obecná role ústavy v politickém systému, co tvoří českou ústavu, její jednotlivé 
hlavy  

o Definice soudní moci a její vztah k ostatním složkám státní moci, soustava soudů 
v ČR  

o Ústavní soud, jeho pravomoci, počet soudců, způsob jejich jmenování  

Perspektiva filozofická 

o Formulujte principy klasických antických etických koncepcí (Sókratův etický 
intelektualismus, relativismus sofistů, aristotelskou etiku ctností, epikureismus-
hédonismus, stoickou etiku) 

o Vysvětlete rozdíl mezi kantovskou deontologickou etikou a utilitarismem (I. 
Kant, J. Bentham, J. S. Mill, P. Singer). Co mají společného? V čem spočívá 
humovský emotivismus a v čem se liší od předchozích dvou koncepcí? 

o Vysvětlete morální problémy totalitarismu (H. Arendtová). 
o Vysvětlete, v čem (v jakém typu či metodologii zkoumání) spočívá moderní 

naturalistický přístup k etice (neodarwinismus). Popište vybrané 
neodarwinistické teorie (např. Dawkins a teorie sobeckého genu) nebo morální 
psychologie (Kahneman, Haidt a dominance morální intuice) a jejich filozofickou 
reflexi.  
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