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Antroposomatometrie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ANTROPOSOMATOMETRIE ANTROPOSOMATOMETRIE  

Určí a pojmenuje antropometrické body na těle člověka ze 

znalostí anatomie a morfologie kosterní st. člověka. 

S přesností měří antropologickými metodami a nástroji 

proporcionalitu konkrétních částí lidského těla. 

Získává, shromažďuje a třídí biologická data, která následně 

analyzuje a vyhodnocuje. 

Umí antropologickými metodami (Hrdličkova metoda) odlévat 

segmenty lidského těla a následně zhotovovat 

antroposomatopozitivy. 

Antropometrie 

Proporcionální měření 

Zpracování naměřených hodnot 

Vyhodnocení (korelace, regrese) 

Odlévání částí lidského těla 

Otisky papilárních linií 

Negativ ruky 

Pozitiv ruky 

Negativ obličeje 

Pozitiv obličeje 

Retuš 

Biologie 

Astronomie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše stavbu čočkového a zrcadlového dalekohledu a objasní 

hlavní zásady astronomického pozorování. 

Charakterizuje vliv atmosféry na astronomické pozorování. 

Používá počítačový SW k vyhledání konkrétních 

astronomických informací. 

Uvede příklady astronomicky zajímavých míst a osobností 

spjatých s Prahou. 

Dalekohledy, teorie astronomického 

pozorování 

Vliv atmosféry na pozorování, 

souhvězdí 

Astronomické souřadnice, práce 

s otáčivou mapou hvězdné oblohy 

a mapou hvězdné oblohy 2000.0 

Zeměpis; přírodní prostředí; země 

jako vesmírné těleso 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Porovná vlastnosti těles Sluneční soustavy a vymezí v rámci 

Sluneční soustavy zóny. 

Charakterizuje základní vlastnosti, vznik, vývoj a způsoby 

zániku hvězd. 

Charakterizuje soustavy hvězd, mlhoviny, galaxie v souvislosti 

s celkovou strukturou vesmíru. 

Model Sluneční soustavy 1 : 5 mld, 

pražský orloj 

Astronomická vycházka po Praze 

Konstrukce slunečních hodin 

Planetárium Praha nebo Štefánikova 

hvězdárna 

Základy astrofyziky 

Biologické a zeměpisné exkurze 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

BIOLOGICKÉ A ZEMĚPISNÉ EXKURZE BIOLOGICKÉ A ZEMĚPISNÉ 

EXKURZE 

 

Rozumí systému výpůjček odborných publikací v univerzitních 

knihovnách jednotlivých fakult. 

Vybírá si podle své odborné profilace konkrétní exkurze, 

výstavy, instituce, přednášky, čímž si rozšiřuje obzor ve svých 

zájmech. 

Ověřuje si teoretické poznatky v praxi. 

Geografická knihovna PřF UK 

Podolská vodárna 

Čistička odpadních vod 

Muzeum čelistní chirurgie 

Anatomické srovnávací muzeum 

Štěchovice; provoz přečerpávací 

elektrárny 

Botanická zahrada 

Národní muzeum 

Muzeum letectví a kosmonautiky 

Aktuální výstavy, přednášky 

Biologie, zeměpis 
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Etologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Aktivně používá základní pojmy etologie (etogram, instinkt, 

behaviorismus…). 

S porozuměním čte odborný text z etologie a objasní jeho smysl. 

Základní pojmy a teorie etologie. Biologie, ZSV 

Popíše klasické výzkumy velkých etologů (K. Lorenze, 

N. Tinbergena, J. Uexkülla…). 

Významné osobnosti etologie 

a jejich pokusy. 

 

Vysvětlí rozdíl mezi instinktivním a naučeným chováním. 

Vyjmenuje různé typy učení u zvířat a porovná je. 

Na příkladu pokusů I. P. Pavlova detailně rozebere tzv. 

podmiňování. 

Popíše podstatu testů inteligence u zvířat. 

Instinktivní chování versus učení 

u zvířat. 

 

Porovná chování vybraných zvířat v zajetí a ve volné přírodě, 

objasní příčiny rozdílů. 

Diskutuje o podmínkách života v chovech hospodářských 

a laboratorních zvířat. 

Krátkodobě pozoruje vybrané zvíře chované v zajetí a vysvětlí 

jeho chování a sestaví jeho etogram. 

Specifika chování zvířat v zajetí.  Včetně exkurze do ZOO 

Objasní pohled sociobiologie na chování člověka. 

Diskutuje o přiměřenosti sociobiologických teorií a zformuluje 

vlastní stanovisko. 

Etologie člověka (s důrazem na 

sociobiologii).  
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Fotografie v přírodních vědách 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Ovládá běžné fotoaparáty, rozumí fotografické terminologii, 

dokáže posoudit volbu expozičních režimů a jejich úpravu. 

Rozpozná základní kompoziční chyby a umí se jim vyvarovat. 

Zvládá základní úpravy fotografií ve fotoeditorech. Rozumí 

principům digitální a analogové fotografie a fototechniky.  

Světlo a jeho vlastnosti 

Stavba a funkce fotoaparátu 

Fotopomůcky 

Princip digitální a analogové 

fotografie 

Ovládání fotoaparátu, měření 

expozice, kompenzace expozice 

Kompozice 

Fotografické pracovní dílny 

Fotoeditory 

Způsoby publikování fotografií, tisk 

Použití fotografie v přírodních 

vědách 

Fyzika: 

Elektromagnetické vlnění, 

světlo 

Paprsková optika 

Fyzika aktuálně 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Úvod; energie vody, větru, Země, Slunce. 

Princip vodních a přečerpávacích elektráren. 

Návštěva hydroelektrárny a přečerpávací elektrárny Štěchovice. 

Princip větrné elektrárny, princip získávání energie za 

slunečního záření. 

Druhy elektrických článků, jejich historie. 

Druhy energie 

Energie vody 

Vodní elektrárna 

Energie větru, Slunce 

Zdroje elektrické energie 

Energie Země 

návštěva hydroelektrárny 

Štěchovice; 

návštěva domu s tepelným 

čerpadlem – ukázka energie Země 

v praxi 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Získávání energie Země. 

Fyzika a její využití nejen ve zdravotnictví. 

Využití moderních poznatků fyziky v běžném životě. 

Nanotechnologie 

Fyziologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Kvalitativně analyzuje rostlinný a živočišný materiál podle 

návodu. 

Samostatně sleduje a vyhodnocuje probíhající proces. Objasní 

fyzikálně-chemickou podstatu zadaných operací a vede 

záznamy o práci.  

Dodržuje zásady bezpečné práce s chemickými látkami. 

Umí popsat strukturu a vlastnosti látek. 

Charakterizuje sledované děje v živých systémech 

Prvkové složení rostlinného těla 

Sledování růstu rostlin v různých 

živných médiích. 

Chemické složení žluči a její význam. 

Důkaz kofeinu chromatografií 

Důkaz vitaminů a stanovení obsahu 

kyseliny askorbové.  

Enzymy a jejich funkce 

Stanovení nikotinu 

Chromatografie aminokyselin 

a důkaz bílkovin 

Biochemie, biologie; biogenní 

prvky, enzymy, vitaminy, žlučová 

barviva, alkaloidy 

Hydrobiologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti vody, které mají 

zásadní vliv na život vodních organismů. 

Specifika vodního prostředí  Biologie, chemie 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zakreslí teplotní stratifikaci dimiktické nádrže mírného písma. 

Charakterizuje prostorové uspořádání vodních nádrží 

s ohledem na panující podmínky. 

Odvodí hlavní adaptace rostlin na život ve vodě. 

Zhotoví preparáty ze vzorků vody z vybraných sladkovodních 

nádrží / toků a pomocí klíče určí přítomné řasy. 

Na základě živého / obrazového materiálu určí vybrané druhy 

našich vodních rostlin. 

Vodní rostliny   

S využitím živého / obrazového materiálu určí a zařadí do 

systému naše běžnější vodní živočichy. 

Popíše jejich způsob života. 

Naši vodní živočichové.  

Porovná podmínky života ve slané a sladké vodě. 

Odvodí zvláštnosti života ve velkých hloubkách a charakterizuje 

jeho obyvatele. 

Podrobně popíše život vybrané skupiny mořských obratlovců 

(výběr dle zájmu studentů). 

Mořští živočichové.  

Odebere planktonkou, sítem a jinými prostředky vzorky 

biologického materiálu.  

S využitím klíče určí vylovené organismy a zařadí je do systému. 

Terénní exkurze z hydrobiologie I. 

a II. 

exkurze do zvolené oblasti  
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Chemie na videu 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Na základě zkušeností z teoretické a laboratorní výuky dokáže 

odhadnout vhodnost chemického experimentu pro účely 

digitálního záznamu. 

Umí posoudit, které chemické reakce jsou vhodné pro natáčení 

a proč. Zvládne provést a optimalizovat chemický experiment 

pro účely natáčení. Dokáže posoudit výhody a nevýhody 

jednotlivých záznamových zařízení a médií. Zvládá základní 

operace práce s videem. Využívá teoretické i praktické poznatky 

o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu 

a efektivnímu řešení úloh. Ovládá, propojuje a aplikuje dostupné 

multimediální a ICT prostředky. Zpracovává a prezentuje 

výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního 

softwaru, multimediálních technologií a internetu. 

Chemická reakce, zásady 

laboratorní práce, s-prvky a jejich 

sloučeniny, p-prvky a jejich 

sloučeniny, d-prvky a jejich 

sloučeniny 

Chemie, IVT 

Chemie životního prostředí 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vyvodí důsledky zachování současného stavu využívání zdrojů, 

dokáže navrhnout chování a jednání vedoucí k TUR, vysvětlí 

princip některých technologií a postupů v souladu s TUR. 

Chápe význam pojmu toxicita, zhodnotí rizika různých 

toxických látek pro ŽP a zdraví člověka, na základě experimentu 

stanoví křivku toxicity. 

Trvale udržitelný rozvoj, odpady 

Toxicita látek 

Ekologická výchova; Člověk 

a životní prostředí 

Biologie, Chemie, Člověk 

a zdraví 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vysvětlí působení látek obsažených v cigaretovém kouři na 

zdraví člověka. Chápe rizika kouření. 

Popíše procesy, které se odehrávají v životním prostředí 

působením znečišťujících látek. Dokáže experimentálně ověřit 

působení různých chemických látek na hemoglobin, podle 

návodu titračně stanoví CHSK vody. 

Znečišťování ovzduší (2 semináře) 

Znečišťování vod (2 semináře) 

Znečišťování půd 

Na základě absolvované exkurze do ÚČOV popíše principy 

čištění odpadních vod. 

Čištění odpadních vod 

Chráněná území Prahy 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

S pomocí mapy charakterizuje přírodní poměry Prahy. 

Uvede příklady pražských maloplošných CHÚ, popíše jejich 

kategorizaci. 

Samostatně naplánuje exkurzi do vybraného území, popíše jeho 

hlavní přírodní zajímavosti a problémy. 

Vypracuje samostatnou práci s využitím počítače podle zadání. 

Geologie a hydrologie Prahy 

Flóra Prahy 

Fauna Prahy 

Chráněná území Prahy, ochrana 

přírody 

Zeměpis, geologie 

Na konkrétních příkladech chráněných území dokáže popsat 

květenu a zvířenu Prahy, v terénu analyzuje původní 

a nepůvodní prvky ekosystémů, navrhne management vedoucí 

k zachování či zlepšení původních biotopů. 

Chráněná území Divoká Šárka, 

Roztocký háj; Tiché údolí, 

Chuchelský háj, CHÚ Trojské kotliny 

Ekologická výchova; člověk 

a životní prostředí 
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Jaderná fyzika 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zná historii vývoje názorů na složení hmoty (atomu). Složení jádra, vlastnosti jaderných 

sil, vazebná energie 

Ekologická výchova 

Fyzika, chemie, biologie 

Umí popsat základní jaderné reakce. Jaderné reakce (štěpení, fúze) 

Ovládá principy, na kterých fungují reaktory pro jadernou fúzi. Tokamak 

Hodnotí prospěšnost a škodlivost jaderných elektráren. Jaderná elektrárna, energetika 

Úložiště jaderného odpadu 

Zná způsoby užití radioaktivního záření v medicíně, archeologii, 

defektoskopii) 

Radioaktivita (druhy záření, zákon 

radioaktivní přeměny) užití 

v medicíně, archeologii, 

defektoskopii) 

Umí navrhnout způsob ochrany před daným typem 

radioaktivního zářením. 

Detekce radioaktivního záření 

Samostatně získává informace o moderních jaderných 

zařízeních a pokusech.  

Urychlovače částic 

Kynologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Orientuje se ve skupinách plemen dle FCI, u vybrané skupiny 

zná povahové vlastnosti a nejčastější využití psů.  

Plemena psů Biologie (zoologie), ZSV 

(psychologie) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Umí vysvětlit schopnosti psů na základě jejich anatomických 

a fyziologických předpokladů. 

Anatomické a fyziologické 

zvláštnosti psů, senzorická 

a olfaktorická percepce, učení u psů 

 

Ovládá problematiku vodících psů s přihlédnutím k zákonným 

normám ČR.  

Vodící psi  ZSV 

Přednáška s přítomností vodícího 

psa 

Má přehled o možnostech využití psa v zájmové, sportovní 

i služební kynologii. Orientuje se zkušebních řádech. 

Využití psů – sportovní a služební 

kynologie 

Video ukázky ze závodů 

Uvědomuje si společenskou prospěšnost asistenčních psů. Canisterapeutičtí a asistenční psi ZSV, odborná přednáška za 

přítomnosti psů, aktivně 

vykonávajících canisterapii 

Vyjmenuje druhy výstav. Zná podmínky přijetí psa na výstavu, 

třídy apod. Vysvětlí, jak zajistit pohodu zvířat při akcích tohoto 

druhu. Ovládá základní informace o FCI. 

Je si vědom změny zákonů týkajících se chovu psů. 

Mezinárodní organizace a výstavy, 

zákony 

 

Popíše hlavní projevy nemocí psů a ovládá prevenci v chovu.  Zoohygiena v chovu psů Biologie 

Matice a determinanty 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Úvod do teorie matic; význam matic; maticová algebra. 

Řešení soustav pomocí Gaussovy a Jordanovy eliminace. 

Způsob výpočtu inverzní matice; využití v lineárních rovnicích. 

Řešení maticových rovnic pomocí inverzní matice. 

Matice; soustavy lineárních rovnic 

a jejich řešitelnost čtyřmi způsoby. 

Maticové rovnice. 

Determinanty. 

využití matic a determinantů pro 

další vědní obory – fyzika, 

ekonomie… 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Definování determinantu, výpočty determinantů pomocí 

Sarrusova pravidla. 

Výpočet neznámé ze soustav lin. rovnic pomocí det. – 

Cramerovo pravidlo. 

Laplaceův rozvoj determinantů vyššího řádu; význam 

determinantů v matematice. 

Shrnutí 4 metod řešení soustav a jejich význam pro matematiku 

a další vědní obory. 

Mikrobiologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vymezí nejdůležitější etapy a pojmenuje slavné 

osobnosti historie mikrobiologie. 

Uvede základní znaky virů jako nebuněčných soustav 

a nitrobuněčných parazitů. 

Porovná stavbu a funkce živočišných virů, rostlinných virů 

a bakteriofágů. 

Popíše průběh lytického a lyzogenního cyklu. 

Charakterizuje základní virová onemocnění, zhodnotí možnosti 

prevence a léčby. 

Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů z hlediska člověka. 

Charakterizuje prokaryota a jejich postavení v systému 

organismů. 

Podle obrázku popíše stavbu prokaryotické buňky. 

1. Virologie, papírové modely 

virionů 

2. Virová onemocnění (referáty 

studentů) 

3. Bakteriologie I. 

4. Bakteriologie II., tematický 

videodokument 

5. Praktikum z bakteriologie 

(barvení bakterií, kultivace 

bakterií na agarových plotnách, 

trvalé preparáty) (3 VH) 

Biologie; obecná biologie; biologie 

virů; biologie bakterií 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše způsoby pohybu a životní formy bakterií. 

Zhodnotí roli bakterií v ekosystémech a jejich účast na koloběhu 

uhlíku a dusíku. 

Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam 

bakterií, uvede klady a zápory z pohledu lidské společnosti. 

Realizuje jednoduché mikrobiologické pokusy a pozorování. 

Charakterizuje základní bakteriální onemocnění, zhodnotí 

možnosti prevence a léčby. 

6. Exkurze na pracoviště 

Mikrobiologického ústavu AV 

(3 VH) 

7. Bakteriální onemocnění 

(referáty studentů) 

Ohniska světových konfliktů 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vyjmenuje nezbytné atributy státu. 

Vyznačí do mapy hlavní oblasti konfliktů ve 2. polovině 20. 

století. 

Diskutuje o jejich příčinách. 

Základní pojmy politické geografie 

a geopolitiky (stát, válka…). 

Přehled vývoje změn na politické 

mapě po 2. světové válce. 

ZSV; politologie, regionální 

a politický zeměpis 

Porovná politickou situaci jednotlivých zemí bývalé Jugoslávie. 

Diskutuje o dopadech vzniku samostatného Kosova. 

Objasní specifika politické situace dnešní Albánie. 

Politická situace na Balkáně 

(s důrazem na země bývalé 

Jugoslávie a Albánii).; U každé 

oblasti se věnuje pozornost 

významným politickým činitelům, 

historickému pozadí konfliktu, jeho 

příčinám a perspektivám do 

budoucna. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše hlavní politické události na území historické Palestiny ve 

20. století. 

Vysvětlí důvody angažovanosti západního světa ve válce v Iráku. 

Vyjmenuje důležité osobnosti spjaté s moderními dějinami 

Izraele. 

Diskutuje o překážkách v mírovém řešení uvedených konfliktů. 

Blízký východ (izraelsko-

palestinský konflikt, Irák). 

Diskutuje o politickém směřování Ruska v dnešním světě. 

Zamyslí se nad možnými příčinami problémů na Kavkaze. 

Zdůvodní rozdíly v politickém směřování jednotlivých republik 

bývalého SSSR.  

Ruská sféra vlivu (s důrazem na 

oblast Kavkazu). 

Popíše hlavní události moderních dějin Číny. 

Porovná politickou situaci v Číně, Severní a Jižní Koreji. 

Komunistické režimy ve světě (Čína 

a její postavení ve světě, situace 

v KLDR, Kuba). 

Popíše historické okolnosti vzniku apartheidu v JAR. 

Na příkladu Rwandy odvodí hlavní příčiny problémů zemí 

rovníkové Afriky. 

Politické problémy vybraných 

oblastí zbytku světa (JAR, Rwanda, 

Kypr…); výběr dle zájmu studentů. 

Ochrana životního prostředí 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vyjmenuje hlavní historická období, kdy se měnil přístup 

člověka k přírodě, a charakterizuje je. 

Porovná vztah lidí k přírodě před rokem 1989 a po něm 

a vysvětlí rozdíly. 

Vývoj vztahu člověka k životnímu 

prostředí v historii a dnes. 

Biologie; ekologie, zeměpis; 

hydrologie, zeměpis ČR 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vypočítá hodnotu vlastní ekostopy a porovná ji s průměrnou 

ekostopou v ČR a v jiných zemích. 

Objasní dopady populačního růstu na stav životního prostředí. 

Charakterizuje rozložení vodstva na Zemi a jeho využití 

člověkem. 

Vyjmenuje různé typy znečištění vody, detailněji popíše průběh 

eutrofizace a acidifikace. 

Popíše sled kroků při čištění odpadních vod. 

Využití a znečištění vodstva 

člověkem. 

včetně exkurze do ČOV 

Zamyslí se nad významem organismů a důvody jejich ochrany. 

Vysvětlí potíže spojené se stanovováním přesného počtu druhů 

na Zemi. 

Problematika biodiverzity.  

Na základě předložených dat charakterizuje stav životního 

prostředí v ČR.  

Odvodí příčiny nynějšího stavu a očekávatelné změny do 

budoucna. 

Životní prostředí ČR.  

Vyjmenuje hlavní právní normy ČR a nejdůležitější mezinárodní 

úmluvy, které se vztahují k ochraně životního prostředí. 

Popíše systém chráněných území v ČR.  

Legislativní ukotvení ochrany 

přírody (s důrazem na chráněná 

území). 

včetně exkurze do vybraného 

chráněného území v Praze 
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Ornitologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje typické znaky ptáků, evoluční vztahy, fyziologii, 

pozná běžné zástupce naší avifauny, pozná některé zástupce dle 

hlasu. 

Obecná ornitologie 

Fyziologie 

Evoluce 

Systematická ornitologie 

Exkurze 

Fyzika, let 

Ekologie, ekologicky významné 

skupiny ptáků 

Parazitologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje typické znaky parazitů, životní cykly, rizika, 

evoluční vztahy, evoluční přizpůsobení, fyziologii 

Obecná parazitologie 

Systematická parazitologie 

Fyziologie 

Evoluce 

Ekologie, ekologicky významné 

skupiny parazitů 

Počítače v zeměpise 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Využívá různé počítačové aplikace k získání požadovaných 

geografických informací, tyto pak syntetizuje a interpretuje. 

Přečte a interpretuje informace o území pomocí GIS. 

Zhodnotí význam a princip použití GPS. 

Dokáže využít informační SW knihoven UK. 

CIA Factbook, analýza, zpracování 

a vyhodnocení dat 

Mapové servery (mapy.cz, Geoportál 

Praha…) 

Google Earth, Klmfactbook.org  

Zeměpis; Zeměpisné informace 

a terénní vyučování 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

IMF Data Mapper a Gapminder 

World 

GPS (geocashing) 

Exkurze do geografické knihovny 

PřF UK, počítačový systém  

Program UNEP (Google Earth Maps) 

Zeměpisná vycházka do okolí 

Pokusy z fyziky 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Navrhuje, realizuje a vyhodnocuje pokusy pro měření 

fyzikálních veličin a demonstraci základních fyzikálních jevů. 

Ovládá zásady zpracování dat (statistika, chyby). Umí zvolit 

vhodnou metodu měření vybrané fyzikální veličiny. 

Systematicky si osvojuje vědecký přístup k řešení triviálních 

a netriviálních problémů. 

Mechanika a akustika 

Atmosférický tlak, hydrodynamika, 

Archimédův zákon, reaktivní motor, 

Chadniho obrazce 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech; 

významní fyzici 

Fyzika 

Molekulová fyzika a termika 

Tepelné děje, změny skupenství 

Elektřina a magnetismus 

Elektrostatický motor, 

elektromotor, Foucaltovy proudy, 

polovodiče 

Optika 

Laser, čočky, optické klamy 
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Potravinářská chemie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Na základě znalostí vlastností obsahových látek v potravinách 

odvodí jejich vlastnosti, výživovou hodnotu, popíše děje, které 

v potravinách probíhají během skladování, během tepelné 

úpravy a během trávení. Jednoduchými experimenty dokáže 

obsahové látky v potravinách kvalitativně a kvantitativně 

zjišťovat. 

V rámci seminární práce provede průzkum vybrané skupiny 

potravin z hlediska obsahu potravinářských aditiv. Dokáže 

rozlišit pozitiva a negativa těchto obsažených látek. 

Výživa, složení potravin, voda 

v potravě 

Bílkoviny, maso, mléko, obiloviny 

Lipidy, cholesterol, smažení 

Sacharidy, pečení, Maillardovy 

reakce 

Vitamíny 

Aromatické látky, vůně potravin 

Chuťové látky, chuť potravin 

Potravinářská aditiva 

Mediální výchova; mediální 

produkty; reklama 

Biologie, člověk a zdraví 

Praktická botanika 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Připraví preparáty složitějších struktur rostlinného těla, chápe 

postupy při barvení preparátu, zhotovuje samostatně řezové 

preparáty. 

Na základě pozorovaných mikroskopických jevů vyvozuje 

vlastnosti rostlin, umí zdůvodnit anatomicko-morfologická 

přizpůsobení rostliny k životnímu prostředí.  

Na základě znalosti fyzikálních a chemických vlastností 

obsahových látek rostlin a hub dovede zdůvodnit postupy 

izolace různých látek z těla rostlin a hub. 

Rostlinná buňka 

Rostlinná pletiva 

Morfologická přizpůsobení rostlin 

prostředí 

Rostlinná barviva 

Lišejníky 

Ekologická výchova; 

Problematika vztahů organismu 

a prostředí 

Fyzika, chemie, zeměpis, 

výtvarná výchova 



18 PS příloha 21 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Rozpozná a popíše běžné druhy volně rostoucích i pěstovaných 

dřevin. Zvládá techniku odběru otiskových preparátů borky 

a listů. 

Na základě zeměpisných znalostí popíše přizpůsobení rostlin 

existenci v jednotlivých vegetačních pásech. 

Dendrologie – exkurze do 

Průhonického parku 

Fytogeografie – BOZ Trója 

Na základě osvojených znalostí a dovedností komplexně 

charakterizuje vybranou rostlinu z hlediska anatomického 

a morfologického. 

Samostatná anatomická 

charakteristika vybrané rostliny 

Přírodní vědy a společnost 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vysvětlí hlavní rozdíly mezi pohledem na přírodu v minulosti 

a dnes. Popíše zásadní události a objevy v biologických vědách. 

Diskutuje o etických problémech v medicíně, zformuluje si 

vlastní názory a obhajuje je před spolužáky. Popíše historické 

pozadí evoluční teorie. Objasní vztah mezi náboženstvím 

a přírodními vědami. Přemýšlí o vlivu evoluční teorie a biologie 

vůbec na chápání společnost. Vysvětlí základní problémy spjaté 

s chovem zvířat v zoologických zahradách. Debatuje o vztahu 

člověka ke zvířatům dříve a dnes. 

Vybrané kapitoly z dějin přírodních 

věd 

Etické problémy v medicíně 

Vztah evoluční teorie a náboženství 

Sociobiologie 

Člověk versus zvíře 

Dějepis 

ZSV (víra v lidském životě, sociální 

fenomény a procesy) 

Biologie (organismy a prostředí) 

Průřezová témata osobnostní 

a sociální výchova (morálka 

všedního dne, sociální 

komunikace) 

Environmentální výchova (člověk 

a životní prostředí) 
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Rozmanitosti matematiky 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Rozhoduje, zda dané rozměry odpovídají zlatému řezu. 

Aplikuje pravidla pro dělitelnost 7, 11 a 13 

Geometricky interpretuje některé matematické vztahy. 

Graficky znázorňuje jednoduché relace. 

Zlatý řez 

Kongruence 

Obrázkové důkazy 

Origami 

Relace 

Tři proslulé úlohy starověku 

Osobnostní a sociální výchova; 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

VV, D, IVT, ZSV 

Světová ohniska současných nepokojů 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

SVĚTOVÁ OHNISKA SOUČASNÝCH NEPOKOJŮ SVĚTOVÁ OHNISKA SOUČASNÝCH 

NEPOKOJŮ 

 

Vymezí konfliktní regiony nepokojů v současném světě. 

Analyzuje příčiny a důsledky nepokojů v konkrétních oblastech 

světa. 

Dává si do souvislostí historické, kulturní, náboženské, sociální 

a ekonomické příčiny vzniku nepokojů v současném světě. 

Diskutuje a uvažuje o možných řešeních konfliktních situací 

v jednotlivých oblastech světa. 

Příčiny a důsledky nepokojů 

v dnešním světě. 

Světová ohniska recentních 

nepokojů 

Evropa, Asie, Afrika, Amerika 

Ostatní regiony 

Multikulturní výchova; základní 

problémy sociokulturních rozdílů. 

Dějepis, ZSV 
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Toxikologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Definuje rozdělení toxikologie a vysvětluje základní 

toxikologické pojmy  

Popíše a vysvětlí lokální a celkové účinky toxických látek. 

Definuje akutní a chronickou toxicitu látek. Popíše možné druhy 

vstupu látky do organismu, vysvětlí biotransformaci látek 

organismu a popíše vylučování cizorodých látek. 

Popíše toxicitu vybraných anorganických a organických látek. 

Popíše a vysvětlí účinky jednotlivých skupin léků a definuje 

klasifikaci léků. 

Popíše a uvede příklady toxických látek rostlinného 

a živočišného původu 

Vysvětlí základní pojmy používané v oblasti toxikománie 

Popíše účinky a rizika nejčastěji používaných drog 

Uvede příklady a účinky bojových chemických látek 

Popíše látky znečišťující vodu, půdu a ovzduší a uvede jejich 

dopad na lidské zdraví. 

Uvede možné škodliviny v potravinách. 

Rozdělení toxikologie; základní 

pojmy. Druhy účinků toxických 

látek; akutní a chronická toxicita 

látek a její testování 

Klasifikace otrav, jejich navození 

a terapie, antidota 

Toxicita vybraných prvků 

periodické tabulky a jejich 

sloučenin, toxicita vybraných 

organických sloučenin 

Léky působící na CNS 

(antihistaminika, lokální anestetika, 

antiseptika, antibiotika, cytostatika) 

Toxiny (toxické produkty rostlin 

a živočichů) 

Drogy a jejich účinky 

Radioaktivita; zdroje záření, druhy 

záření, radioaktivní látky 

Otravné látky, dusivé látky, 

zpuchýřující látky, nervově 

paralytické látky, dráždivé látky, 

obecně jedovaté látky, psychicky 

zneschopňující látky, toxiny, zápalné 

látky, dýmotvorné látky 

Enviromentální výchova; vliv 

člověka na životní prostředí, 

znečištění vod, půd a ovzduší 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací; chování 

při úniku nebezpečných látek 

BOZP 

Chemie; prvky, anorganické 

a organické sloučeniny 

Fyzika; radioaktivní záření 

Biochemie; alkaloidy 

Biologie; anatomie a fyziologie 

člověka, zoologie, botanika 

Člověk a zdraví;  

ZSV; právo 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Látky znečišťující vodu, půdu 

a ovzduší 

Toxikologie potravin 

Havárie chemických zařízení 

Významné osobnosti fyziky a matematiky 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Úvod do historie techniky, rozdělení úkolů formou referátů 

Edison, Tesla, Křižík 

Atomová a jaderná fyzika – Curie, Bohr, Planck 

Descartes, Leibniz 

přehled z hlediska dějinného vývoje 

Historie techniky 

Elektrotechnika 

Moderní fyzika 

Einstein 

Osobnosti matematiky 

 

Zajímavé pokusy z chemie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Pracuje samostatně na zadané úloze podle pracovního návodu, 

správně používá laboratorní techniku a vysvětlí principy 

jednotlivých úloh. Komplexně analyzuje probíhající reakce 

a vede záznamy o práci. Objasní fyzikálně-chemickou podstatu 

zadaných operací. 

Dodržuje zásady bezpečné práce s chemickými látkami. 

Stanovení teploty tání organické 

sloučeniny 

Hořící gel, barevný oheň 

Tajná písma 

Fluorescence (chemiluminiscence) 

Faraonovi hadi, světlice 

Samozápalné směsi 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací; práce 

s toxickými látkami a jedy  

Ekologická výchova; způsoby 

nakládání s odpady v laboratoři 

Fyzika; fyzikální veličiny a jejich 

měření 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Extrakce silic 

Produkty kouření tabáku  

Základy elektrických obvodů 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Analyzuje jednoduchá schémata pasivních elektrických obvodů. 

Navrhuje a sestavuje obvody složené z jednoduchých součástek. 

Sestavuje měřící aparatury pro měření požadovaných veličin. 

Vyhodnocuje naměřená data. 

Elektrické obvody 

základní teorie pasivních obvodů, 

elektronické prvky, 

funkce jednotlivých částí obvodu 

Fyzika; základy práce s měřicími 

přístroji 

Upravuje logické funkce a výrazy. 

Navrhuje a realizuje pomocí logických členů logické obvody. 

Ověřuje správnost vyhodnocení logických příkazů. 

Logické a číslicové obvody 

základní teorie logických obvodů, 

výroková logika, logické funkce, 

Karnaughovy mapy, De Morganovy 

zákony 

Matematika 

Zeměpis cestovního ruchu 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Student rozumí problematice cestovního ruchu s návazností na 

ekonomickou strategii vybraných regionů. Přináší komplexní 

pohled na poznání a hodnocení tuzemských i zahraničních 

turistických destinací s apelem na přírodní, historické, kulturní 

a sociální souvislosti. 

Ekonomická strategie cestovního 

ruchu 

Zeměpis cestovního ruchu  

Evropa, Asie, Afrika, Amerika, 

Austrálie, Oceánie, Česká republika 

Multikulturní výchova; základní 

problémy sociokulturních rozdílů. 

Ekologická výchova 

biologie, dějepis, ZSV 
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Zeměpis Prahy 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zhodnotí význam Prahy v kontextu ČR z pohledu fyzické 

i sociální geografie. 

Rozliší jádro a periferii, porovná jejich funkce a význam. 

Vymezí funkčně a urbanisticky odlišné celky na území Prahy. 

Vyhodnotí kvalitu životního prostředí vybraných lokalit. 

Uvede příklady přírodovědně či historicky zajímavých lokalit na 

území hlavního města. 

Provede jednoduché sociálně-zeměpisné šetření, z něhož vyvodí 

závěry. 

Uvede konkrétní příklady globalizace v Praze. 

Tvůrčím způsobem pracuje ve skupině, je schopen syntézy 

získaných poznatků a údajů. 

Exkurze do Muzea hl. m. Prahy.   

Sociogeografická exkurze do 

historického centra Prahy  

Geologická exkurze do pražského 

metra 

Přírodovědná exkurze do 

vybraného CHÚ  

Karlín – proměny městské čtvrti 

v čase  

Praha v počítačových aplikacích 

(Geoportál Praha apod.) 

Praha – referáty studentů, diskuse 

Zeměpis; Regiony; Přírodní 

prostředí; Sociální prostředí 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech; 

globalizační a rozvojové procesy 

Elektrotechnika a biofyzika 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Umí popsat a vysvětlit fyzikální principy terapeutických 

a diagnostických lékařských metod. Zvládá aplikovat teorii do 

praktického života. Má přehled o moderních přístrojích 

a metodách využívaných v medicíně. Rozumí potřebě 

technického vhledu v medicíně. 

Hypertermie 

Fyzikální a biologická podstata 

hypertermie, problémy a přínosy 

metody 

Radioterapie 

Druhy radioterapie, CT, protonová 

terapie, MR 

Fyzika, biologie, exkurze na 

lékařská pracoviště, práce se 

systémem Vernier 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Ultrazvuk 

Diagnostika, terapie 

Fyzikální zákonitosti lidského 

těla 

Vývoj člověka, přizpůsobení se 

fyzikálním vlivům, fyzikální principy 

a funkce v lidském těle 

Logické obvody 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Umí realizovat zapojení složitějších elektrických obvodů. Ovládá 

matematickou logiku, ovládá logické funkce, umí zjednodušit 

logické zápisy a dále je realizovat pomocí logických obvodů. 

Rozumí číslicovému zpracování signálů a jejich významu. 

Binární soustava 

Binární stavy, tabulky binárních 

hodnot, převody čísel mezi 

soustavami 

Matematická logika 

Logické funkce, matematická logika 

Elektrické obvody 

Logické obvody, logické prvky 

a součástky a jejich propojení, 

funkční obvodové celky 

Fyzika, informatika 
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Městská agrikultura 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Má ucelený názor na problematiku pěstitelství ve městě, 

orientuje se v problému hodnoty a ekologické stopy potravin. 

Zná základní již vyzkoušené vzorce zahrádkářské kolonie, 

komunitní pěstování a guerrilla přístup.  

Má základní přehled o legislativních úskalích jednotlivých 

metod. 

Vyzkouší si, jaké je začít s vlastním pěstováním. 

Teorie 

Města jako potravinové pouště – 

kolik co stojí. 

Diskuse nad možnostmi řešení. 

Praxe 

Založení malé zahrádky na školním 

dvoře, případně jinde. 

Exkurse 

Zahrádkářská kolonie s ukázkami 

návrhů studentů na soudobou 

architekturu zahrádkářské kolonie 

Komunitní zahrada Kokoza 

Zeměloďka / Vilaflor 

Biologie 

Fenomén města 

Pěstování nejen kvůli produkci 

Chovatelství 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vysvětlí, jak probíhala domestikace. 

Vyzkouší si manipulaci se zvířaty v zookoutku. Zvířatům 

poskytne základní péči (údržba příbytku, krmení). 

Seznámí se se zásadami chovu jednotlivých skupin organismů. 

Diskutuje o problémech spjatých s péčí o zvířata.  

Domestikace  

Historie ochočování zvířat 

Základy chovatelství 

Akvaristika, teraristika, chov savců 

a exotického ptactva 

Biologie, environmentální 

výchova, ZSV 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Veterinární péče 

Legislativa 

Problematika velkochovů, zoo, 

cirkusů, pokusných zvířat, útulků 

a záchranných stanic 

Exkurze 

Vybrané chovy v Praze 

Biogeografie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vysvětlí, jak se v geologické minulosti Země vyvíjela živá 

příroda. 

Zařadí konkrétní organismy do oblastí jejich výskytu. 

Rozebere příčiny současného rozšíření vybraných druhů. 

Rozšíření druhů chápe v evolučních a ekologických 

souvislostech.  

Základy biogeografie 

Historie vzniku a vývoje živých 

organismů 

Teorie ostrovní biogeografie 

Evoluční a ekologický pohled na 

rozšíření organismů, druhy areálů 

Fytogeografie 

Rozšíření rostlin na Zemi  

Zoogeografie 

Rozšíření živočichů na Zemi  

Biologie, geologie 

a paleontologie, eměpis 
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Moderní medicína 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zhodnotí dopad vnějších vlivů prostředí a životního stylu na 

náš organismus. 

Popíše princip základních vyšetřovacích metod. 

Životní styl, vlivy prostředí a celkový 

dopad na organismus člověka 

Základní diagnostické metody 

v medicíně 

Člověk a zdraví, biologie, fyzika 

Zná základní principy léčby onemocnění a jejich dopad na 

pacienta. 

Principy léčby (farmakologická, 

chirurgická, transplantace, tkáňové 

inženýrství) 

Farmakologie, biologie, chemie 

Rozumí, jak a proč vznikají nejčastější onemocnění. 

Má povědomí o současných principech jejich léčby. 

Civilizační onemocnění 

(onemocnění oběhového systému, 

cukrovka, psychická onemocnění) 

Člověk a zdraví, fyziologie, biologie 

Zná některé moderní trendy léčby, rozumí jejich základním 

principům.  

Umí vysvětlit principy tkáňového inženýrství – konstrukce 

bioartificiálních náhrad tkání a orgánů. 

Trendy v léčbě onemocnění 

(rakovina, kmenové buňky, genová 

terapie, tkáňové inženýrství) 

Fyziologie, biologie, chemie, fyzika 

Seznámí se s výrobou náhrad kyčelního a kolenního kloubu a 

jejich implantací pacientovi. 

Exkurze do firmy Beznoska, s. r. o, 

zabývající se výrobou náhrad 

kyčelního a kolenního kloubu 

Biologie, chemie, fyzika 

Samostatně si vyzkouší biologické testování materiálů 

potenciálně využitelných při konstrukci tkáňových náhrad. 

Laboratorní cvičení na 

Fyziologickém ústavu AV ČR, odd. 

Biomateriálů a tkáňového 

inženýrství 

Biologie, chemie, fyzika 
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Rostlinné léky a tradiční medicína 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše a vysvětlí vlastnosti a účinky látek obsažených 

v rostlinách a živočiších na lidský organismus. 

Zná využití přírodních látek v současné medicíně. 

V rámci seminární práce vysvětlí biologické účinky na vybrané 

skupině přírodních látek. 

Léčivé látky v rostlinách a živočiších, 

jedy, drogy 

Léčivé látky v dávných dobách 

i v současnosti 

Alkaloidy 

Rostlinné silice 

Přírodní cytostatika 

Rostlinné steroidy 

Srdeční glykosidy 

Přírodní konzervanty a desinfekce 

Farmakobotanika, chemie, biologie 

Rozumí základním principům a přístupům tradiční medicíny. Tradiční medicína, čínská medicína, 

akupunktura, homeopatie 

Člověk a zdraví, kultura, biologie 

Biologie a zeměpis v teorii a praxi 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Student umí aplikovat teoreticky nabité znalosti ověřitelné 

v praxi formou exkurzí do příslušných odborných institucí 

v rámci oborů biologie a geografie a následně vytvářet odborné 

pracovní listy a postupy, které budou následně použitelné pro 

další praktické využití. 

Zeměpisná knihovna PřF UK 

Podolská vodárna 

Čistička odpadních vod 

Muzeum čelistní chirurgie 

Podolská vodárna 

Národní muzeum 

Muzeum letectví  
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

a kosmonautiky 

Muzeum policie ČR 

Aktuální výstavy, přednášky 

Kolektory 

Biomedicine 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zhodnotí dopad vnějších vlivů prostředí a životního stylu na 

náš organismus. 

Popíše princip základních vyšetřovacích metod. 

Životní styl, vlivy prostředí a celkový 

dopad na organismus člověka 

Základní diagnostické metody 

v medicíně 

Člověk a zdraví, biologie, fyzika 

Vyučovacím jazykem je angličtina 

Rozumí, jak a proč vznikají nejčastější onemocnění. 

Má povědomí o současných principech jejich léčby. 

Základní principy léčby 

Civilizační onemocnění 

Člověk a zdraví, fyziologie 

farmakologie, biologie, chemie 

Výukovým jazykem je angličtina 

Zná některé moderní trendy léčby, rozumí jejich základním 

principům.  

Umí vysvětlit principy tkáňového inženýrství – konstrukce 

bioartificiálních náhrad tkání a orgánů. 

Kmenové buňky, genová terapie, 

tkáňové inženýrství 

Fyziologie, biologie, chemie, fyzika 

Vyučovacím jazykem je angličtina 

Seznámí se s výrobou náhrad kyčelního a kolenního kloubu 

a jejich implantací pacientovi. 

Samostatně si vyzkouší biologické testování materiálů 

potenciálně využitelných při konstrukci tkáňových náhrad. 

Exkurze (Fyziologický ústav AV ČR, 

odd. Biomateriálů a tkáňového 

inženýrství; Beznoska, s. r. o) 

Biologie, chemie, fyzika 

Vyučovacím jazykem je angličtina 
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Geography Chapters 1 

Výstupy ŠVP  

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP  

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Rozumí a je schopen hodnotit informace v anglickém jazyce 

z oboru fyzické geografie. 

Vymezí základní myšlenku textu nebo ukázky, umí vyjádřit 

svůj názor na dané téma. 

Navrhne a zpracuje vlastní aktivity na dané téma  

Tvůrčím způsobem pracuje ve skupině, je schopen syntézy 

získaných poznatků a údajů. 

Aplikuje získané poznatky ve vlastním projektu. 

Kapitoly z fyzické geografie, 

komunikačním jazykem je angličtina. 

litosféra, pedosféra, biosféra, 

hydrosféra, atmosféra 

Multikulturní výchova;  

Zeměpis, ekologická výchova, 

biologie; 

Geography Chapters 2 

Výstupy ŠVP  
(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP  
(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, vazby 

Rozumí a je schopen hodnotit informace v anglickém jazyce 

z oboru humánní geografie. 

Vymezí základní myšlenku textu nebo ukázky, umí vyjádřit 

svůj názor na dané téma. 

Navrhne a zpracuje vlastní aktivity na dané téma  

Tvůrčím způsobem pracuje ve skupině, je schopen syntézy 

získaných poznatků a údajů. 

Aplikuje získané poznatky ve vlastním projektu. 

Kapitoly z humánní geografie, 

Vyučovacím jazykem je angličtina. 

Obyvatelstvo světa, příčiny 

a důsledky aktivity lidské 

společnosti, interakce s přírodním 

prostředím 

Multikulturní výchova; 

Zeměpis, ekologická výchova 

a trvale udržitelný rozvoj, biologie; 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech; 
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Chemie potravin 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zná, jaké základní látky se vyskytují v potravinách. Odvodí jejich 

vlastnosti a význam. 

Jednoduchými experimenty dokáže stanovit přítomnost látek 

v potravinách. 

Výživa a složení potravin 

Bílkoviny 

Lipidy (cholesterol) 

Sacharidy a Maillardova reakce 

Vitaminy 

Minerální látky a stopové prvky 

Látky ovlivňující chuť, vůni a barvu 

potravin 

Potravinářská aditiva 

Člověk a zdraví, biologie, chemie 

Vyučovacím jazykem je čeština 

a angličtina 

Umí popsat základní reakce látek v potravinách během jejich 

skladování, zpracování a výrobě. 

Zná základní principy výroby a zpracování potravin. 

Významné reakce v potravinách při 

jejich zpracování, skladování a výrobě 

Základní potravinářské technologie 

(oleje, mléčné výrobky, zpracování 

masa, pivo, víno, cukr) 

Chemické technologie, chemie 

Vyučovacím jazykem je čeština 

a angličtina 
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Latina 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět systematicky rozvíjí a prohlubuje znalosti latinské i české gramatiky. Umožňuje 

pochopit význam cizích pojmů, zejména v odborném stylu. Výuka gramatiky se zaměřuje na 

tvarosloví, používání číslovek a slovotvorbu. Slovní zásoba je směrována na slova užívaná 

v odborné terminologii. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Časová dotace tohoto volitelného předmětu jsou dvě hodiny týdně po dobu dvou čtvrtletí. 

Cílem předmětu je připravit studenty ke studiu na lékařských vysokých školách. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel vede žáky k plánování a organizování jejich učení a efektivnímu využívání 

různých strategií. Vyžaduje dodržování dohodnutých termínů. 

 Učitel vede žáky k pravidelnému samostatnému vyhodnocování vlastních posunů 

v osvojování dovedností. Motivuje žáky k samostatnému zjišťování nedostatků a 

k jejich odstranění. 

 Učitel pravidelně různými formami ověřuje získané znalosti a dovednosti, hodnotí je a 

vede žáky k práci s vlastní chybou. 

 Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel poskytuje žákům prostor k řešení problému různými postupy a k jejich 

zdůvodnění vhodnou argumentací. 

Učitel vede žáky k pochopení struktury jazyka a rozvíjí tak schopnost učit se živý jazyk a 

správně používat cizí pojmy. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

VÝSLOVNOST   

Žák správně vyslovuje latinské výrazy. Výslovnost jednotlivých hlásek 

Slovní přízvuk 

 

GRAMATIKA   

Žák zařadí podstatné i přídavné jméno do příslušné deklinace a 

umí je vyskloňovat podle vzoru. 

Žák zařadí sloveso do příslušné konjugace a umí ho vyčasovat v 

přítomném čase. 

Žák umí vystupňovat přídavná jména. 

Žák zná pasivně základní a řadové číslovky. 

Podstatná a přídavná jména I. až V. 

deklinace 

Slovesa I. – IV. konjugace 

Sloveso esse a jeho složeniny 

Pravidelné, nepravidelné a neúplné 

stupňování 

Základní a řadové číslovky do tisíce 

Výchova k myšlení 

v globálních a evropských 

souvislostech – přesné 

vyjadřování v mateřském i cizím 

jazyce 

TVOŘENÍ SLOV   

Žák pozná funkci předpony a přípony. Významy vybraných předpon 

a přípon na základě předložek 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA   

Žák ovládá vybranou slovní zásobu k příslušným deklinacím a 

konjugacím. 

Žák zná a umí použít nejfrekventovanější předložky. 

Vybraná slovní zásoba  Výchova k myšlení 

v globálních a evropských 

souvislostech – aplikace slovní 

zásoby v různých oborech, 

orientace v odborné literatuře 

Člověk a životní prostředí 
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Matematická a praktická kartografie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Student rozumí základním kartografickým zobrazení a jejich 

projekcí, tj. převodům kartografických souřadnicových systémů 

z kulové plochy do roviny, dále ovládá základní výpočty na sféře 

a výpočet ortodromy. 

V rámci praktické kartografie samostatně vytváří fyzické a 

tematické mapy, plány, panoramatické náčrty, reliéfní modely 

zemského povrchu. Dále umí pracovat s buzolou a orientovat se 

v terénu. 

Matematická kartografie 

Kartografická zobrazení 

Kartografické projekce 

Výpočty na sféře I, ortodroma 

Výpočty na sféře II. 

Praktická kartografie 

Tvorba fyzické a tematické mapy 

Tvorba reliéfního modelu 

Tvorba panoramatického náčrtu 

Konstrukce sklonového profilu 

Práce s buzolou a orientace 

v terénu 

 

3D tisk 

Výstupy ŠVP 
(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 
(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 
témata, mezipředmětové 
vztahy, vazby 

 Technologie 3D tisku  
Orientuje se v nejrozšířenějších technologiích 3D tisku, zná jejich 

klady a zápory, dokáže s pomocí schématu popsat jejich činnost. 

Zná příklady tiskových materiálů spolu s jejich vlastnostmi a 

možným užitím. 

Základní technologie 3D tisku 

Tiskové materiály 

MV: informatika, 

angličtina, chemie 

PT: environmentální 

výchova 
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Výstupy ŠVP 
(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 
(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 
témata, mezipředmětové 
vztahy, vazby 

 Fused Filament Fabrication (FFF) 3D tisk  
Plně rozumí principu FFF technologie, zná její limitace a dokáže 

samostatně vysvětlit proces vzniku dílce. Zná jednotlivé části FFF 

tiskárny a dokáže je pojmenovat v cizím jazyce. Umí připravit 3D 

model k tisku a dokáže přizpůsobit parametry tisku potřebám 

modelu. Samostatně ovládá tiskárnu a zvládá řešit základní 

problémy vzniklé při tisku. Rozumí procesu vzniku 3D modelu a 

rozlišuje jeho jednotlivé kroky. 

Princip FFF tiskárny 

Příprava modelu k tisku na FFF tiskárně 

Ovládání tiskárny 

Odstraňování potíží při 3D tisku 

Proces vzniku modelu 

MV: informatika, 

angličtina 

 Modelování  
Rozlišuje základní formáty 2D grafiky, zná jejich vlastnosti a umí 

je vzájemně převést využívaje informační technologie, umí 

převést 2D grafiku do 3D. Chápe princip reprezentace 3D modelu 

v počítači a rozumí rozdílu mezi 3D modelem a instrukcemi pro 

tiskárnu. Ovládá základy modelování, zná grafická primitiva a 

rámcově rozumí operacím, které s nimi provádí při tvorbě 

modelu. 

Formáty 2D grafiky 

Převod mezi formáty, převod do 3D 

3D modely a jejich reprezentace 

Grafická primitiva a operace s nimi 

MV: matematika, 

angličtina, informatika 

PT: osobnostní a sociální 

výchova 

Chemické děje v nás a okolo nás 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Odvodí vlastnosti a význam pH pro laboratorní použití a 

živé organismy. Samostatně si vyzkouší chemické 

postupy pomocí fyzikálně – chemických čidel. Objasní 

pH – acidobazické indikátory, acidobazická titrace, 

acidobazická rostlinná barviva, kyselost půdy, pH 

rozdíly v živočišném těle, pH potravin 

biologie – botanika, 

biologie člověka, zeměpis 

– pedologie 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

fyzikálně-chemickou podstatu zadaných operací. 

Klasifikuje roztoky podle hodnoty pH. 

Objasní rozdíl endotermních a exotermních reakcí a 

uvede jejich využití v praxi. Vysvětlí principy 

jednotlivých úloh. Správně používá a zná základní pojmy 

(termochemie, endotermická a exotermická reakce). 

termochemie – endotermní a exotermní reakce 

okolo nás, závislost chemických dějů na teplotě 

 

Správně používá a zná základní pojmy (UV, luminiscence, 

bioluminiscence, spektroskopie). Objasní fyzikálně-

chemickou podstatu vykonávaných úkolů. 

luminiscence, bioluminiscence – výskyt, přírodní 

látky s těmito vlastnostmi 

biologie 

Trvalá udržitelnost z pohledu přírodovědce 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Zhodnotí dopad našeho vlivu a životního stylu na 

prostředí, ve kterém žijí. Rozumí, jak a proč by měli 

zacházet s produkovaným odpadem a znečištěním. Má 

povědomí o současných trendech v ekologii a zná 

některé alternativní řešení. Umí vysvětlit principy trvalé 

udržitelnosti. 

recyklace – možnosti recyklace odpadů, omezení 

odpadů a jejich alternativy 

stopy člověka na planetě – uhlíková stopa, stopa 

vody, alternativní pohony, alternativní řešení 

Environmentální výchova 
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Biotechnologické postupy 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Zná základní látky, které se vyskytují ve 

vybraných potravinách. Umí popsat základní reakce látek 

v potravinách během zpracování a výrobě. Zná základní 

principy výroby a zpracování potravin. 

pivo, víno, pekařské kynutí, mléčné kultury – 

výroba, co / kdo se podílí na tvorbě produktu, 

práce se surovinami 

chemie, biologie 

Zajímavé pokusy 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Pracuje samostatně na zadané úloze podle pracovního 

návodu, správně používá laboratorní techniku a vysvětlí 

principy jednotlivých úloh. Komplexně analyzuje 

probíhající reakce a vede záznamy o práci. Objasní 

fyzikálně-chemickou podstatu zadaných operací. 

Dodržuje zásady bezpečné práce s chemickými látkami. 

Světelné pokusy (např. fluorescence, svítící sloní 

zubní pasta), ohnivé pokusy (např. hořící ruce, 

barevné ohně, střelný prach), pokusy s plyny (He. 

CO2, SF6, H2), kouzla a čáry (např. tajná písma, 

zlato z vody), pokusy se „zvířátky“ (např. 

amoniakové světlušky, piraňa) 
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Angličtina v chemii (výuka v češtině a angličtině) 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Dokáže pojmenovat s-, p- a běžné d-prvky jejich 

anglickými názvy. 

Správně používá anglické názvy nejběžnějších skupin 

prvků. 

Periodická soustava prvků 

Názvy chemických prvků v anglickém jazyce. 

 

Dokáže vytvořit anglické názvy (binárních sloučenin, 

oxidů, hydroxidů, bezkyslíkatých kyselin, kyslíkatých 

kyselin, solí kyselin, hydrogensolí, hydrátů solí a dalších 

sloučenin) ze vzorců a obráceně. 

Zná jednotlivé způsoby tvorby názvů anorganických 

sloučenin v anglickém jazyce včetně jejich výhod a 

nevýhod. 

Názvosloví anorganických sloučenin 

Druhy názvů a vzorců, anglické názvosloví 

(binárních sloučenin, oxidů, hydroxidů, 

bezkyslíkatých kyselin, kyslíkatých kyselin, solí 

kyselin, hydrogensolí, hydrátů solí a dalších 

sloučenin). 

 

Dokáže vytvořit anglické názvy (nasycených a 

nenasycených uhlovodíků a jejich nejběžnějších derivátů) 

ze vzorců a obráceně. 

Rozumí základním odlišnostem českého a anglického 

názvosloví organických sloučenin. 

Názvosloví organických sloučenin 

Druhy názvů a vzorců, anglické názvosloví 

(nasycených a nenasycených uhlovodíků a jejich 

nejběžnějších derivátů). 

 

Rozezná základní vybavení chemické laboratoře a dokáže 

je pojmenovat jejich českými i anglickými názvy. 

Chemické nádobí a pomůcky  

Rozumí specializovaným termínům běžně používaným 

v anglických odborných či populárně-naučných textech, a 

dokáže je vhodně používat. 

Chemická terminologie 

Základní anglické termíny pro běžné laboratorní 

postupy, operace a materiály. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Porozumí anglicky psanému laboratornímu návodu a 

dokáže podle něj pracovat. Porozumí populárně-

naučnému textu a dokáže jej interpretovat vlastními 

slovy. 

Práce s odborným textem Informatika a informační 

a komunikační technologie, 

Mediální výchova 

Dokáže hovořit o vybraném odborném tématu 

v anglickém jazyce s využitím všech doposud získaných 

znalostí.  

Prezentace vybraného tématu Informatika a informační 

a komunikační technologie, 

Mediální výchova 

Chemie a světlo 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Pracuje samostatně na zadané úloze podle pracovního 

návodu, správně používá laboratorní techniku a vysvětlí 

principy jednotlivých úloh. Komplexně analyzuje 

probíhající reakce a vede záznamy o práci. Objasní 

fyzikálně-chemickou podstatu zadaných operací a reakcí, 

chápe souvislosti světla a chemických reakcí a dokáže je 

aplikovat. 

Dodržuje zásady bezpečné práce s chemickými látkami. 

Absorpční spektroskopie 

Lambertův – Beerův zákon 

Fotochemické reakce 

Fotografická chemie 

Kyanotypie 

Fluorescence a fosforescence 

Fluorimetrie 

Chemiluminiscence 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací (práce 

s toxickými látkami a jedy)  

Ekologická výchova 

(způsoby nakládání 

s odpady v laboratoři) 

Fyzika (fyzikální veličiny 

a jejich měření, 

Elektromagnetické vlnění 

a světlo, Kvanta a vlny) 
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Počítače a mobilní telefony v chemii 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Na uživatelské úrovni ovládá běžně dostupné programy 

pro kreslení chemických struktur a aparatur. 

Programy pro kreslení chemických struktur 

a aparatur 

Informatika a informační 

a komunikační technologie 

(ergonomie, hygiena 

a bezpečnost práce s IKT) 

Zná běžné internetové databáze chemických látek, 

dokáže se orientovat v jejich obsahu a vyhledat v nich 

požadovaná data. 

Databáze chemických látek a další informační 

zdroje 

Informatika a informační 

a komunikační technologie 

(informace, jejich získávání 

a zpracovávání) 

Dokáže vyhledat a používat programy pro mobilní 

telefony, jejichž obsah souvisí s chemií a prací 

v laboratoři. 

Uživatelské programy pro mobilní telefony Informatika a informační 

a komunikační technologie 

(digitální svět) 

Dokáže samostatně používat čidla Vernier ve spojení 

s počítačem a programem Logger, provádět jejich 

prostřednictvím měření a naměřená data vyhodnocovat a 

dále zpracovávat. 

Počítačem podporovaný experiment 

Využití čidel Vernier při chemických 

experimentech. 

Fyzika (fyzikální veličiny 

a jejich měření) 

Porozumí konstrukci měřicích přístrojů 

(spektrofotometr, spektrofluorimetr a další) a tyto 

znalosti aplikuje při výrobě jejich elementarizované 

verze s využitím chytrých telefonů. Na 

elementarizovaných přístrojích samostatně provádí 

měření. 

Využití mobilních telefonů v chemické laboratoři 

Konstrukce elementarizovaných laboratorních 

přístrojů (spektrofotometr, spektrofluorimetr) 

s využitím chytrých telefonů. 

Fyzika (fyzikální veličiny 

a jejich měření) 
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Etologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Aktivně používá základní pojmy etologie (etogram, instinkt, 

behaviorismus…).  

S porozuměním čte odborný text z etologie a objasní jeho smysl. 

Popíše klasické výzkumy velkých etologů (K. Lorenze, N. Tinbergena, 

J. Uexkülla…). 

Základní pojmy a teorie etologie. 

Významné osobnosti etologie 

a jejich pokusy. 

Biologie (zoologie), ZSV 

(psychologie) 

Vysvětlí rozdíl mezi vrozeným a naučeným chováním. 

Vyjmenuje různé typy učení u zvířat a porovná je. 

Na příkladu pokusů I. P. Pavlova detailně rozebere tzv. podmiňování.  

Popíše podstatu testů inteligence u zvířat. 

Instinktivní chování versus učení 

zvířat. 

 

Porovná chování vybraných zvířat v zajetí a ve volné přírodě, objasní 

příčiny rozdílů. 

Diskutuje o adekvátnosti podmínek života v chovech hospodářských a 

laboratorních zvířat. 

(Krátkodobě) pozoruje vybrané zvíře chované v zajetí a vysvětlí jeho 

chování.  

Na základě pozorování sestaví jeho etogram. 

Specifika chování zvířat v zajetí.  včetně exkurze do ZOO 

a Stanice přírodovědců 

Objasní pohled sociobiologie na chování člověka.  

Diskutuje o přiměřenosti sociobiologických teorií a zformuluje vlastní 

stanovisko. 

Etologie člověka (s důrazem na 

sociobiologii).  
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Mikrobiologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Vymezí nejdůležitější etapy a pojmenuje slavné osobnosti historie 

mikrobiologie. 

Mikrobiologie Biologie – Obecná biologie 

Uvede základní znaky virů jako nebuněčných soustav a nitrobuněčných 

parazitů. 

Porovná stavbu a funkce živočišných virů, rostlinných virů a bakteriofágů. 

Popíše průběh lytického a lyzogenního cyklu. Charakterizuje základní 

virová onemocnění, zhodnotí možnosti prevence a léčby. 

Zhodnotí pozitivní a negativní význam virů z hlediska člověka. 

Aktivně se zapojuje do diskuze s pozvaným odborníkem. Formuje 

a pokládá relevantní otázky. 

virová onemocnění (referáty 

studentů) 

vir HIV – přednáška s odborníkem 

Biologie virů 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací – 

bioterorismus 

Charakterizuje prokaryota a jejich postavení v systému organismů. 

Popíše způsoby pohybu a životní formy bakterií. 

Zhodnotí roli bakterií v ekosystémech a jejich účast na koloběhu uhlíku a 

dusíku. 

Posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam bakterií, uvede 

klady a zápory z pohledu lidské společnosti. 

Charakterizuje základní bakteriální onemocnění, zhodnotí možnosti 

prevence a léčby. 

bakteriální onemocnění (referáty 

studenů) 

Biologie bakterií 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací – 

bioterorismus 

Enviromentální výchova – 

koloběh dusíku v přírodě 

Provádí jednoduché mikrobiologické pokusy a pozorování. exkurze na pracoviště Mikro-

biologického ústavu AV  
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

praktikum z bakteriologie 

(všudypřítomné bakterie)  

Charakterizuje stavbu těla hub vláknité houby, kvasinky  

Příroda v Praze 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Uvede příklady pražských maloplošných CHÚ, popíše jejich kategorizaci. Flóra Prahy MV: zeměpis, geologie 

PT: environmentální 

výchova (člověk a životní 

prostředí) 

Samostatně naplánuje exkurzi do vybraného území, popíše jeho hlavní 

přírodní zajímavosti a problémy. 

Na konkrétních příkladech chráněných území dokáže popsat květenu 

Prahy. 

V terénu analyzuje původní a nepůvodní prvky ekosystémů. 

Analyzuje rizika pro přírodu vyplývající z činnosti člověka a navrhne jejich 

řešení. 

Chráněná území Prahy: Divoká 

Šárka, Chuchelský háj, CHÚ 

Trojské kotliny nebo 

Barrandovské skály 

Exkurze na Stanici přírodovědců 

Zhotoví si vlastní herbář Výroba herbáře 
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Chemie přírodních látek 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Má základní přehled o nejvýznamnějších primárních a sekundárních 

metabolitech a taxonech rostlin, které je produkují. U vybraných 

přírodních látek popíše jejich chemické vlastnosti a senzorické či 

biologické účinky. 

Látky chuťové (látky sladké chuti, 

hořčiny, taniny). 

Látky vonné (isoprenoidy, estery 

a příbuzné látky). 

Přírodní barviva. 

Látky biologicky aktivní (přírodní 

léčiva, antioxidanty, toxiny aj.). 

Biologie (Systém a evoluce 

rostlin, taxonomie vyšších 

rostlin) 

Pracuje samostatně na zadané úloze podle pracovního návodu, správně 

používá laboratorní techniku a vysvětlí principy jednotlivých úloh. Ovládá 

teoreticky i prakticky různé separační metody (extrakce, destilace s vodní 

parou, chromatografie, krystalizace). Komplexně analyzuje probíhající 

procesy a vede záznamy o práci. Objasní fyzikálně-chemickou podstatu 

zadaných operací a reakcí. 

Dodržuje zásady bezpečné práce s chemickými látkami. 

Izolace a identifikace přírodních 

látek (sacharidy, barviva, terpeny, 

alkaloidy, fenolické látky, lipidy). 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací 

(práce s toxickými látkami 

a jedy)  

Ekologická výchova 

(způsoby nakládání 

s odpady v laboratoři) 

Aplikuje teoretické znalosti z první části kurzu při praktickém cvičení 

v botanické zahradě.  

Odborná exkurze – botanická 

zahrada PřF UK 
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Ekologie a ochranářská biologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zdůvodní hlavní faktory ovlivňující biodiverzitu 

na Zemi. 

Provádí fytocenologické snímkování a za pomoci 

dostupných určovacích zdrojů determinuje druhy 

rostlin stanoviště.  

Hodnotí ekologické vlastnosti stanoviště.  

Diskutuje různé formy ochrany přírody v Česku. 

Navrhuje a hodnotí management ohrožených 

druhů rostlin a invazních organismů. 

Komplexně hodnotí ekosystémy lesů a bezlesí 

a diskutuje jejich problémy. 

Analyzuje v terénu druhové složení, problémy 

a možnosti managementu vybraného 

terestrického ekosystému. 

Komplexně hodnotí vodní ekosystémy 

a diskutuje jejich problémy. 

Analyzuje v terénu kvalitu vodního prostředí. 

Využívá bioindikačních druhů i přístrojů ke 

zhodnocení vlastností vody. 

Základní ekologické koncepty, biodiverzita, její 

ochrana a degradace. 

Praktikum – fytocenologické snímkování 

a hodnocení stanovišť. 

Ochrana přírody v Česku, ohrožené druhy 

a invaze. 

Ekosystémy a jejich specifika, problémy 

a management: I) lesy a bezlesí. 

Terénní exkurze. 

Ekosystémy a jejich specifika, problémy 

a management: II) vodní ekosystémy. 

Praktikum/exkurze: bioindikace a hodnocení 

vodních ekosystémů (kvalita vody). 

Environmentální výchova; 

problematika vztahů 

organismů a prostředí; životní 

prostředí regionu a České 

republiky 

Zeměpis; přírodní prostředí; 

fyzicko-geografická sféra 

Zeměpis; životní prostředí; 

krajina 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Provádí mikroskopický rozbor sebraných vzorků 

vody. 

Určuje za pomoci určovacích zdrojů vodní 

živočichy. 

Praktická meteorologie a klimatologie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vysvětlí fyzikální jevy ve spojitosti s počasím 

a vybrané z nich prakticky demonstruje za 

pomoci dostupných dat a vlastních měření. 

Popisuje aktuální stav atmosféry a interpretuje 

výsledky za pomocí meteorologických dat, map 

a vlastních terénních pozorování. 

Vytváří hypotézy o nejbližším vývoji počasí. 

Vysvětlí složky předpovědi počasí a využívá 

efektivně různé mobilní aplikace a webové 

portály pro vlastní účely. 

Rozeznává meteorologická ohrožení a rizika, 

zdůvodňuje jejich význam a mechanismus 

hodnotí za pomocí různých dat význam 

Základy meteorologie a fyzikálních 

atmosférických jevů. 

Meteorologická měření a analýzy. 

Předpověď počasí. 

Meteorologická exkurze. 

Extrémní meteorologické jevy. 

Globální cirkulace atmosféry a změna klimatu. 

Analýzy meteorologických map. 

Environmentální výchova; 

problematika vztahů 

organismů a prostředí; životní 

prostředí oblasti a České 

republiky 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

a zeměpis jednotlivých extrémních 

meteorologických jevů na společnost.  

Prezentuje konkrétní meteorologickou událost 

vysvětlí globální cirkulaci atmosféry na 

příkladech.  

Kriticky hodnotí informace o změně klimatu 

a argumentuje jejich validitu.  

Čte, analyzuje a interpretuje různé 

meteorologické mapové výstupy a výstupy DPZ. 

Parasitology (v angličtině) 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Definuje fenomén parazitismu a diskutuje jeho 

vymezení. Posuzuje význam parazitů 

z ekologického i medicínského hlediska. 

Rozeznává různé módy parazitismu. 

Popíše životní cykly vybraných parazitů 

a zdůvodní jejich evoluční souvislosti. 

Navrhuje vlastní hypotézy o vzniku různých 

životních cyklů. 

Parasitismus, význam parazitů, typy parazitismu. 

Diverzita parazitů. 

Životní cykly a manipulace hostitele. 

Obrana hostitele proti parazitům. 

Ekologie parazitů a hostitele, nově vznikající 

choroby a významné epidemie. 

Evoluce a koevoluce, virulence, tolerance 

a avoidance. 

Výchova ke zdraví; rizika 

ohrožující zdraví a jejich 

prevence 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Porovnává význam a funkci různých komponent 

obrany proti parazitům. 

Uvádí příklady etologicko-evolučních 

přizpůsobení a vzorců chování v běžném životě 

pro potlačení parazitů. 

Vysvětlí ekologické souvislosti parazitismu. 

Zpracovává poster o nově vznikajících chorobách 

a epidemiích. 

Shrnuje evoluční zápas ve zbrojení mezi 

hostitelem a parazitem. 

Za pomoci schémat, grafů a textu analyzuje 

informace o strategiích parazitů a hostitelů 

v jejich interakci. 

Pozoruje a zakresluje vybrané mikroskopické 

patogeny rostlin. Sumarizuje hlavní způsoby 

ochrany rostliny proti nákaze. 

Provádí za pomoci instrukcí parazitologickou 

pitvu. 

Patogeny rostlin a obrana proti nim. 

Exkurze PřF UK. 
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Praktická botanika 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Vysvětlí funkce vybraných pokročilých struktur 

rostlinné buňky.  

Samostatně tvoří anatomické preparáty. 

Zakresluje pozorované jevy se všemi náležitostmi 

mikroskopického nákresu. 

Vysvětlí funkce vybraných pokročilých struktur 

rostlinných pletiv. Samostatně tvoří anatomické 

preparáty.  

Zakresluje pozorované jevy se všemi náležitostmi 

mikroskopického nákresu. 

Rozlišuje vybrané skupiny sekundárních 

metabolitů toxických pro obratlovce včetně 

člověka a bezobratlé a dokáže vysvětlit jejich 

mechanismy působení včetně první pomoci při 

otravě.  

Samostatně s pomocí literatury určuje běžné 

druhy jedovatých rostlin. 

Posoudí význam morfologických struktur pro 

růst rostliny v jejím specifickém ekosystému či 

prostředí. 

Rostlinná buňka. 

Rostlinná pletiva. 

Sekundární metabolity. 

Ekologická přizpůsobení rostlin. 

Fyziologie rostlin. 

Exkurze – botanická zahrada. 

Exkurze PřF UK. 

Zeměpis; přírodní prostředí; 

hlavní biomy světa 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Dle instrukcí provádí experimenty na vybraná 

témata rostlinné fyziologie a interpretuje získané 

výstupy a výsledky. 

Pozorováním a za pomocí instrukcí dokáže 

popsat morfologická, ekologická a fyziologická 

specifika vybraných rostlin tropů, subtropů 

a mírného pásma. 

Zdůvodní využití a princip rostlinného 

explantátu a s asistencí ho připravuje. 

Astronomie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Charakterizuje základní vlastnosti, vznik, vývoj 

a způsoby zániku hvězd. 

Charakterizuje soustavy hvězd, typy mlhovin, 

galaxie v souvislosti s celkovou strukturou 

vesmíru. Porovná hlavní znaky planet Sluneční 

soustavy. 

Popíše stavbu čočkového a zrcadlového 

dalekohledu a uvede hlavní zásady 

astronomického pozorování. 

Hvězdy – charakteristika, vlastnosti, vznik, vývoj 

a zánik hvězd. 

Soustavy hvězd, mezihvězdná látka, mlhoviny, 

galaxie, struktura vesmíru. 

Dalekohledy, teorie astronomického pozorování. 

Vliv atmosféry na pozorování. Sluneční soustava, 

souhvězdí. 

Zeměpis; přírodní prostředí; 

Země jako vesmírné těleso 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše vliv atmosféry na astronomické 

pozorování. 

Rozpozná a pojmenuje nápadná souhvězdí. 

Uvede příklady astronomicky zajímavých míst 

a osobností spjatých s Prahou. 

Dokáže vyrobit jednoduché sluneční hodiny, 

chápe princip činnosti. 

Vyhledává informace na mapě hvězdné oblohy, 

používá s porozuměním otáčivou mapu hvězdné 

oblohy. 

Astronomické souřadnice, práce s otáčivou 

mapou hvězdné oblohy a mapou hvězdné oblohy 

2000.0. 

Astronomická vycházka po Praze, staroměstský 

orloj. 

Konstrukce slunečních hodin. 

Exkurze na Štefánikovu hvězdárnu. 

Zeměpis Prahy 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Zhodnotí význam Prahy v kontextu ČR z pohledu 

fyzické i sociální geografie. 

Rozliší jádro a periferii, porovná jejich funkce 

a význam. 

Vyhodnotí kvalitu životního prostředí vybraných 

oblastí. 

Uvede příklady přírodovědně či historicky 

zajímavých lokalit na území hlavního města. 

Fyzická geografie a ochrana přírody v Praze, 

zadání seminárních prací (fotoreportáž). 

Sociální geografie, urbanistika a historie; 

obrázková mapa. 

Langweilův model Prahy. 

Karlín – proměny městské čtvrti v čase. 

Zeměpis; regiony; přírodní 

prostředí; sociální prostředí 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; globalizační 

a rozvojové procesy 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Provede jednoduché sociogeografické šetření, 

z něhož vyvodí závěry. 

Uvede konkrétní příklady globalizace v Praze. 

Tvůrčím způsobem pracuje ve skupině 

i samostatně v terénu, je schopen syntézy 

získaných poznatků a údajů. 

Je schopen získávat geografické informace 

s využitím počítačových aplikací. 

Praha v počítačových aplikacích (Geoportál 

Praha apod.). 

Sociogeografická exkurze do centra Prahy. 

Praha z výšky (orientace v krajině a na mapě, 

topografický náčrt). 

Ochrana pražské přírody na příkladu vybraného 

MCHÚ. 

Chráněná území Prahy 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

S pomocí mapy charakterizuje přírodní poměry 

Prahy. 

Uvede příklady velkoplošných a maloplošných 

CHÚ, popíše jejich kategorizaci. 

Samostatně a ve skupině naplánuje a zrealizuje 

exkurzi do vybraného MCHÚ, popíše jeho hlavní 

přírodní zajímavosti a problémy. 

Vypracuje samostatnou práci s využitím počítače 

podle zadání.  

Přírodní poměry Prahy 

Ochrana přírody v ČR a v Praze 

Příprava a naplánování exkurze do vybraného 

MCHÚ 

Realizace exkurzí: Chuchelský háj 

Vybraná maloplošná CHÚ (PC) 

Ctirad a Dívčí Hrady 

Prokopské údolí 

Zeměpis; přírodní prostředí; 

fyzickogeografická sféra 

Zeměpis; životní prostředí; 

krajina 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Na konkrétních příkladech chráněných území 

dokáže popsat květenu a zvířenu Prahy, v terénu 

analyzuje původní a nepůvodní prvky 

ekosystémů, navrhne management vedoucí 

k zachování či zlepšení původních biotopů. 

Divoká Šárka 

Exkurze na záchrannou stanici 

Politická geografie 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Navrhne a zdůvodní vymezení makroregionů 

podle zadaných kritérií. 

Vymezí jádrové a periferní oblasti, popíše příčiny 

perifernosti a limity rozvoje. 

Rozliší globální a regionální mocnosti a vymezí 

jejich sféry vlivu.  

Uvede příklady významných světových objevitelů 

a charakterizuje jejich význam.  

Do mapy zakreslí sféry vlivu hlavních 

koloniálních mocností, doplní příklady jejich 

kolonií.  

Uvede typy hranic podle různých kritérií. 

Pozná vlajky vybraných států. 

Regionalizace světa (historie, současné možnosti, 

kulturní okruhy). Jádra a periferie, strategická 

a periferní poloha. Geopolitická hierarchie států 

a regionů, její vývoj a proměny v čase. 

Objevování světa, kolonizace a dekolonizace, 

vývoj politické mapy světa.  

Hranice, typy hranic a tvary států (poznávačka).  

Atributy nezávislých států (vlajky). Návrh 

(modifikace) vlajky konkrétního státu. 

Modelové geopolitické situace ve vybraných 

regionech, aktuální dění. 

Gapminder.org.  

Zeměpis; sociální prostředí; 

kulturní a politické prostředí 

Zeměpis; regiony; 

makroregiony světa 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Samostatně či s pomocí textu zanalyzuje 

geopolitickou situaci vybraných regionů, zaujme 

stanovisko k aktuální situaci. 

Tvůrčím způsobem využívá studijní podklady 

k získávání potřebných informací. 

Vymezí hlavní konfliktní oblasti ve světě, 

s pomocí médií popíše příčiny konfliktu 

a současnou situaci. 

Konfliktní oblasti ve světě, charakter a příčiny 

konfliktů. Referáty studentů. 

Konfliktní oblasti ve světě (referáty studentů), 

test. 

Ekohra. 

 


