KHI / OBČANSKÁ VÝCHOVA (BC) – OTÁZKY SZZ
I. blok: Filosofie, náboženství, civilizace
1. Antická filosofie řecká: předsokratovská filosofie
2. Antická filosofie řecká: Sokrates a Platon
3. Antická filosofie řecká: od Aristotela k helénismu
4. Antická filosofie (latinská): stoicismus, epikureismus, novoplatonismus etc.
5. Antická filosofie/teologie latinská: judaismus a křesťanství (patristika)
6. Filosofie/teologie/etika křesťanského Západu: scholastika, aristotelismus, augustinismus
7. Filosofie/teologie/etika křesťanského Západu: renesance a humanismus
8. Raně novověká filosofie: humanismus, reformace, „druhá“ scholastika
9. Novověká filosofie 17. století: Descartes, Hobbes, Pascal, Locke, Spinoza, Komenský
10. Osvícenská filosofie: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Hume, Kant, Goethe
11. Filosofie 19. století: idealismus, romantismus, racionalismus, materialismus, pozitivismus
12. Západní filosofie do r. 1945: Bergson, Dilthey, Teilhard de Chardin, Dewey
13. Fenomenologie – existencialismus – personalismus
14. (Post)moderní filosofie 20. a 21. století
15. Přední východ – Mezopotámie: kolébka civilizace
16. Civilizace starověkého Egypta
17. Persie a zoroastrismus
18. Židovství jako náboženství a civilizace
19. Západní křesťanství (katolictví a křesťanský nonkonformismus)
20. Západní křesťanství: evropské reformace
21. Východní křesťanství (východní církve a pravoslaví)
22. Islámská civilizace
23. Hinduismus a indická civilizace
24. Civilizace a náboženství předkolumbovské Ameriky
25. Africké civilizace
26. Dálný východ, jeho náboženství a civilizace: (čínská, japonská, korejská)
27. Náboženství a civilizace Austrálie a Oceánie
II. blok: Humanitní a společenské vědy
1. Metodologie humanitních a společenských věd
2. Obecné základy teologie, filosofie a etiky
3. Obecné základy religionistiky
4. Obecné základy sociologie
5. Sociální identity a kategorie (etnicita, národ, rasa, třída, gender)
6. Aktuální sociální dynamika: (de)globalizace, migrace, sociální změny
7. Osobnosti a školy moderní sociologie
8. Obecné základy psychologie
9. Sociální a politická psychologie
10. Interkulturní psychologie
11. Obecné základy ekonomie a finančnictví
12. Obecné základy práva a právní vědy
13. Ústavní právo a ochrana lidských práv
14. Mezinárodní právo a mezinárodní instituce
15. Obecné základy antropologie
16. Patriotismus – nacionalismus – multikulturalismus: sociokulturní pohled
17. Problematika lidských práv a globálních hodnot
18. Regionalismus a regionální identity: aplikace humanitních a společenských věd ve výuce

19. Globalizace v reflexi humanitních a společenských věd
20. Etické a didaktické problémy občanského vzdělávání
21. Etické a didaktické problémy environmentálního vzdělávání
22. Média a aktuální problémy komunikace ve veřejném prostoru
III. Historické a politické vědy
1. Starší politické dějiny Evropy a Západu (do 1800)
2. Politické dějiny moderní Evropy a Západu (1800–2000)
3. Židovství – křesťanství – islám: dějiny interakce a konfliktu
4. Základní problémy světových dějin 20. století
5. Evropské dějiny 20. století (1945–1968)
6. Evropské dějiny 20. století (1968–1989/1991)
7. Pojem civilizace: proměny evropské/západní identity
8. Starší české dějiny v evropském kontextu: středověk
9. Dějiny a kultura české reformace (husitství)
10. Starší české dějiny v evropském kontextu: raný novověk
11. Moderní české dějiny v evropském kontextu (1800–1945)
12. České intelektuální dějiny a proměny české identity
13. České dějiny 20. století (1945–1968)
14. České dějiny 20. století (1968–1989)
15. Typologie moderních tyranií (komunismus – fašismus – nacionální socialismus)
16. Dějiny umění: pravěk a starověk
17. Dějiny evropského/západního umění: středověk
18. Dějiny evropského/západního umění: raný novověk
19. Dějiny evropského/západního umění: doba moderní (1800–2000)
20. Teorie a typologie politických věd (normativní politologie)
21. Teorie a typologie státovědy (politické režimy a formy demokratické vlády)
22. Politická sociologie a antropologie
23. Vývoj parlamentarismu a (liberální) demokracie
24. Volby a volební systémy
25. Vývoj státní správy a samosprávy (evropský a český kontext)
26. Česko: ústavní a politický systém
27. Evropská unie a její struktury
28. Obce a kraje ve strukturách EU (euroregiony, regionální paradiplomacie)
29. USA: ústavní a politický systém
30. Současné tyranie, iliberální demokracie a teokracie (Čína, Rusko, KLDR, Írán, Saudská
Arábie)
31. Geopolitika: teorie a typologie

