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Člověk a svět práce 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce klade velký důraz na praktické použití získaných 

znalostí a dovedností, které žák získá řešením modelových situací a prací s autentickými 

materiály. Vzdělávání směřuje k pochopení a praktickému využití mikroekonomických 

i makroekonomických vztahů, ke schopnosti správně zacházet s finančními prostředky, 

k rozpoznání požadavků trhu práce. Žáci jsou vedeni k dovednosti vhodně se prezentovat, 

adekvátně svou práci hodnotit a využívat informační technologie. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce není samostatný vyučovací předmět. Učivo je začleněno 

do vyučovacích předmětů: Český jazyk (v rámci administrativního a řečnického stylu), 

Zeměpis (v rámci hospodářského a regionálního zeměpisu), Základy společenských věd, 

a v projektech pro 1., 2. a 3. ročník. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Systematicky vede žáky k práci s pojmy a informacemi 

o Seskupování pojmů do skupin podle nejrůznějších hledisek 

o Odvozování významu z etymologie slova (srovnání s cizími jazyky) 

o Vytváření kontextu (spojitost se známými slovy) 

o Vytváření asociací se známou informací 

 Vede žáky k zpracování souvislostí 

o Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu… 

 Rozvíjí schopnost číst s porozuměním 

o Utváření otázek k textu 

o Logická struktura textu (skládání, rozklad textu) 

 Rozvíjí schopnost aktivně naslouchat 

 Vede žáky k aktivní práci se sešitem (vlastním portfoliem) 

o Vnímání pokroku v učení (zpětná vazba, reflexe…) 

Kompetence k řešení problémů 

 Zařazuje do výuky problémové úlohy 

 Nabízí vhodné způsoby řešení 

o Práce s analogií 

o Hledání strategií 
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o Asociační princip 

 Vede žáky k prozkoumání pohledů a názorů, lišících se od jeho vlastních 

Kompetence komunikativní 

 Vede žáky k systematické práci s textem 

o Utváření titulku (sumarizace textu) 

o Prezentace textu (shrnutí podstaty, logická soudržnost) 

o Vyhledání podstatného místa v textu 

o Zaujetí vlastního stanoviska k textu 

 Dbá na rozvoj jazykových kompetencí 

o Formulace diskusních příspěvků 

o Utváření argumentů pro a proti 

 Dbá na dodržování základních pravidel neverbální komunikace při sebeprezentaci 

žáka 

 Vede žáky k utváření strategií řešení konfliktu 

 Zprostředkovává alternativní strategie při komunikaci 

o Umění vyhnout se nežádoucímu tématu 

o Volba vhodných slov, gestikulace, „tónu“… 

o Umění klást otázky, požádat o vysvětlení 

o Umění opravit, uznat chybu, zdůvodnit stanovisko 

Kompetence sociální a personální 

 Vede žáky k účinné spolupráci 

o Skupinová práce 

o Mezitřídní spolupráce v rámci projektů 

 Vede žáky k utváření pozitivního obrazu o sobě samých 

o Proaktivní přístup ke vzdělání 

o Nebát se chybovat, umění poučit se z chyb 

 Vede žáky ke zvyšování samostatnosti a odpovědnosti 

o Spoluúčast studentů na utváření cílů a pravidel 

o Důsledné dodržování dohodnutých pravidel 

o Dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu 

Kompetence občanské 

 Rozvíjí vědomí sounáležitosti a odpovědnosti za společnou práci 

o Aplikace demokratických zásad uvnitř skupiny, třídy, školy… 
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 Pomáhá žákovi formovat realistickou představu o jeho studiu a vývoji 

o Vede žáky k tomu, aby si byli vědomi svého myšlení a jednání 

 Zvyšuje citlivost žáků ke globálním, multikulturním a ekologickým problémům 

 Vede žáky k akceptaci odlišného stanoviska, utváření kompromisu 

Kompetence k podnikavosti 

 Seznamuje žáky s možnostmi profesního zaměření s ohledem na jejich schopnosti 

a zájmy 

 Vede žáky ke kritickému hodnocení rizik v reálných životních situacích 

 Reflektuje společenské dění, tržní prostředí a možnosti podnikání 

 Zařazuje do výuky takové úkoly a aktivity, které vedou k podpoře samostatného 

rozhodovaní, odpovědnosti vzhledem k stanoveným cílům, reflexi plánované činnosti 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

TRH PRÁCE A PROFESNÍ VOLBA TRH PRÁCE A PROFESNÍ VOLBA  

 Profesní volba Projekt Den práce; 1. ročník 

Český jazyk; Administrativní 

styl; Psané útvary – 

strukturovaný životopis, Úřední 

dopis, Komunikační strategie, 

Profesní konverzace 

 Mezinárodní trh práce Projekt Den práce; 3. ročník 

Zeměpis; Regiony 

 Osobní management Projekt Den práce; 3. ročník 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY  

 Pracovní právo ZSV; Občan a právo 

 Bezpečnost práce Projekt OČZMS 

TRŽNÍ EKONOMIKA TRŽNÍ EKONOMIKA  

 Základní ekonomické pojmy 

Makroekonomie x mikroekonomie 

Základní ekonomické otázky (co, jak, pro koho?) 

Typy ekonomik – tržní, příkazová, zvyková, smíšená 

Mikroekonomie – tržní mechanismus, nabídka 

versus poptávka, tvorba ceny 

Integrováno do ZSV 

 Ekonomické subjekty Projekt Den práce!; 2. ročník 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy 

 Marketing Projekt Den práce!; 2. ročník 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ÚLOHA STÁTU 

V EKONOMICE 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ÚLOHA STÁTU 

V EKONOMICE 

 

 Fiskální a monetární politika Makroekonomické 

cíle – HNP (reálný, nominální, domácí x národní), 

inflace (deflace, hyperinflace), zaměstnanost, cenová 

stabilita (čisté vývozy) 

Makroekonomické nástroje – fiskální politika (státní 

rozpočet, daně), monetární politika 

Integrováno do ZSV 

 Sociální politika Projekt Den práce; 3. ročník 

FINANCE FINANCE  

 Peníze – funkce peněz, formy platebního styku, 

cenné papíry, akcie, burza 

Integrováno do ZSV 

Projekt Den práce; 1. ročník 

 Hospodaření domácnosti – rozpočet domácnosti, 

tok peněz, spotřební výdaje, práva spotřebitele, 

ochrana spotřebitele 

Projekt Den práce; 1. ročník 

Český jazyk; Administrativní 

styl; Psané útvary – stížnost, 

reklamace 

 Finanční produkty – spořicí a investiční produkty, 

investování peněz, úvěrové produkty, leasing, 

úrokové sazby, RPSN, pojištění 

Integrováno do ZSV 

Projekt Den práce; 2. ročník 

 Bankovní soustava – ČNB × komerční banky, 

multiplikační tvorba peněz 

Integrováno do ZSV 

Projekt Den práce; 2. ročník 

 


