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Jazykově stylistický seminář 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Volitelný seminář je určen pro studenty 3. ročníku, kteří se chtějí zdokonalit v písemném 

projevu a zlepšit své dosavadní stylistické dovednosti. V tvůrčích dílnách psaní si procvičí 

tvorbu všech slohových útvarů a zopakují přitom základní znalosti ze stylistiky, gramatiky 

a pravopisu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Výuka probíhá jako dvouhodinový seminář jednou za čtrnáct dnů. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Viz předmět Český jazyk a literatura 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

V písemném projevu volí vhodné výrazové 

prostředky podle jejich slohotvorného rozvrstvení, 

funkce a ve vztahu k dané situaci, kontextu 

a adresátovi. 

Využívá znalostí k účinnému dorozumívání, 

logickému strukturování výpovědí a k odlišení 

záměru mluvčího. 

Základní jazykové a stylistické pojmy, slohotvorní 

činitelé, funkční styly, slohové postupy, útvary. 

Styl prostě sdělovací – dopis, vypravování, popis, 

charakteristika, zamyšlení. 

Administrativní styl – žádost/úřední dopis. 

Motivační dopis. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Morálka všedního 

dne 

mravní rozměr sociálních 

(komunikačních) aktů. 

Komunikace přesná, tvořivá, 

pozitivní. 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti. 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů; posílení 

systematičnosti práce; 

ovládnutí myšlenkových 

postupů; nabytí specifických 

dovedností (seberegulativních 

i komunikačních); použít 

znalosti ze stylistiky 

v konkrétním styku s úřady 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich významy; 

rozeznávat estetickou hodnotu 

sdělení 

Volí adekvátní komunikační strategie, rozeznává 

manipulativní komunikaci a manipulativní 

tendence médií a dovede se jim bránit. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Publicistický styl – titulek, analytický článek. 

Reportáž. Fejeton. 

Efektivně a samostatně využívá různých 

informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, 

internet). 

S oporou příruček řeší složitější případy; účinně 

využívá možností grafického členění textu. 

Vyjádří a obhájí písemně své myšlenky a názory. 

Odborný styl – popis, popis pracovního postupu, 

referát, výklad. 

Úvaha. 

Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne 

jevy, které činí text uměleckým. 

Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby 

a posoudí jejich funkci v konkrétním textu. 

Umělecký styl – líčení, vypravování. Popis 

a charakteristika. Básnický text. 



5 

Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Na konkrétních příkladech popíše specifické 

prostředky básnického jazyka, uplatní znalost 

struktury verše, objasní jejich funkci v textu 

a zhodnotí estetický účinek sdělení. 

Přesahy: 

Literatura – analyzovat 

literární text; publicistické 

žánry v literatuře, literatura 

faktu, úvahový a výkladový 

slohový postup v uměleckém 

textu, metafory. 

Ve svém písemném projevu uplatňuje znalosti 

zásad českého pravopisu. 

Odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně 

jich využívá ve svém projevu. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Tvůrčí psaní, stylistická a pravopisná cvičení. 



6 

Literární seminář – literatura, film a divadlo 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Seminář nabízí diskusi nad přečtenými knihami a jejich společně zhlédnutým filmovým 

zpracováním či divadelním představením. Přispívá k prohloubení schopnosti interpretovat 

literární dílo v širších souvislostech, posoudit kvalitu filmové adaptace a porovnat filmové 

a divadelní postupy. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá jako dvouhodinový seminář jednou za čtrnáct dnů pro studenty 3. ročníku. 

Obsahové vymezení semináře  

1. Přehled uměleckých směrů – kulturní, politické a historické souvislosti 

2. Významné mezníky ve vývoji dramatu, dramatické žánry a další pojmy s nimi 

související (Komedie, tragedie, fraška, kabaret, melodram…), druhy dramat (antické, 

renesanční, lyrické, absurdní…) a typická dramata určitého směru či období (Antigona, 

Romeo a Julie, Matka Kuráž…). 

3. Film a literatura – porovnání literární předlohy a filmového zpracování 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Viz předmět Český jazyk a literatura 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

kurzívou označené výstupy jsou společné pro všechny 
ročníky 

Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Chápe kulturní, politické a historické souvislosti 

Vystihne podstatné rysy vývoje českého 

a světového dramatu, nejdůležitějších 

dramatických druhů, uvede jejich představitele 

a interpretuje jejich přínos pro vývoj literárního 

myšlení a umění. 

Doloží na základě vlastní četby základní 

charakteristiku dramatických děl. Samostatně 

interpretuje dramatické, filmové či televizní 

zpracování těchto děl. 

Rozpozná typy dramat a další pojmy s nimi 

související.   

Objasní rozdíly mezi oblastmi literatury vážné, 

středního proudu a literárního braku. 

Porovná literární předlohu a filmové zpracování 

Přehled uměleckých směrů 

Seznam děl: 

Antigona 

Romeo a Julie 

Fuente Ovejuna 

Faidra 

Lakomec 

Faus 

Višňový sad 

Revizor 

RUR 

Kočka na rozpálené plechové střeše 

Matka Kuráž 

Pygmalion 

Čekání na Godota 

Zahradní slavnost 

Hrabal – Menzel – Ostře sledované vlaky 

Vančura – Vláčil – Markéta Lazarová 

Havlíček – Herz – Petrolejové lampy 

Nabokov – Lolita 

Kesey – Forman – Vyhoďme ho z kola ven 

Vědomí osobní odpovědnosti či 

kolektivu (Fuente Ovejuna), 

zneužití techniky a vynálezů 

(RUR), před důsledky 

v narušení rodinných vztahů 

(Maryša, Romeo a Julie), 

narušení společenských vztahů 

(Faidra) 

Přesahy: 

Dějepis – historický kontext 

daného období (Antigona) 

Základy společenských věd – 

filozofické směry 19. a 20. 

století, myšlení o společnosti 

v daném období (Faust, Čekání 

na Godota) 

Estetická výchova – 20. stol. ve 

výtvarném umění a hudbě 
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FCE – First Certificate in English 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Seminář je určen pro studenty na úrovni středně a více pokročilí. Cílem je seznámit studenty 

s obsahem a požadavky ke zkoušce FCE a provést nácvik strategií a dovedností potřebných 

k úspěšnému složení této zkoušky. 

Předpokládá se, že si tento seminář zvolí studenti, kteří chtějí složit mezinárodně uznávanou 

zkoušku z anglického jazyka FCE na úrovni B2 CEFR, popř. budou maturovat z angličtiny 

a usilují o zdokonalení svých znalostí a dovedností. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Jedná se o jednohodinový seminář (o dotaci 90 minut výuky jednou za dva týdny). Počet 

studentů je dán zájmem studentů o tento seminář a pohybuje se mezi 10 až 15 studenty ve 

skupině. Výuka probíhá v učebnách gymnázia. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 učitel zadáváním úloh a prací s texty obsažených v cvičných testech žáky vede 

k aktivnímu užívání zkouškových strategií 

 učitel zadáváním úkolů vede studenty k aktivnímu a samostatnému doplňování 

vědomostí 

 učitel učí studenty vyhledávat informace z různých zdrojů a zpracovávat je 

Kompetence k řešení problémů 

 půjde o formu individuální i skupinové práce, práce ve dvojicích 

 učitel využívá autentické materiály k vyjádření názoru a diskuzi ve skupinách 

Kompetence komunikativní 

 učitel vede studenty k tomu, aby uměli vyjádřit svůj názor a argumenty pro 

zdůvodnění 

 učitel vyžaduje, aby při prezentacích dokázali klást otázky a vyjádřit souhlas či 

nesouhlas při diskuzi 
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Kompetence sociální a personální 

 učitel využívá skupinové práce žáků při řešení úkolu a tím rozvíjí jejich schopnosti 

spolupráce a vede je k odpovědnosti za splnění společného úkolu 

 učitel využívá zkušeností a poznatků studentů, kteří dlouhodobě pobývali v anglicky 

mluvících zemích  

Kompetence k podnikavosti 

 učitel usiluje o to, aby si studenti rozšiřovali znalosti v oboru podle svého zájmu 

 učitel zadává dlouhodobé úkoly a vede studenty k zodpovědnému plnění úkolů v 

daném termínu 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického 

čteného či slyšeného textu složitějšího obsahu na aktuální 

téma. 

Orientuje se ve struktuře a rozliší hlavní a doplňující 

informace. 

Umí odvodit význam neznámých slov. 

Četba a poslech textů. 

Porozumění informačním, popisným, 

faktografickým i uměleckým textům. 

historie, ekologie 

literatura, umění 

věda 

Reprodukuje přečtený či vyslechnutý autentický text. 

Formuluje svůj názor a zdůvodní jej. Dokáže vyjádřit souhlas 

či nesouhlas s názorem oponenta. 

Reaguje spontánně a gramaticky správně ve složitějších 

situacích. Plynule komunikuje na abstraktní i konkrétní 

témata. 

Prezentace tématu. Vyjadřování 

argumentace a názoru. 

Popis a srovnání fotografií. 

Diskuse, rozhovor, každodenní situace. 

 

Sestaví souvislý text požadovaného rozsahu, obsahu a stylu. 

Srozumitelně a gramaticky správně předává obsahově 

složitější informace. 

Ukázky a nácvik psaní – dopis/email, 

vyprávění, úvaha, esej, recenze, článek. 

Formální a neformální styl. 

 

Používá bohatou slovní zásobu, ovládá frazeologismy 

Chápe a je schopen používat složitější gramatické struktury. 

Slovní zásoba – frázová slovesa, 

odvozování slov, ustálená spojení, pocity, 

povolání, cestování, kultura, civilizace, 

sport a zdraví, jídlo, věda, životní 

prostředí. 

Gramatika – přehled slovesných časů, 

pasívum, modální slovesa, gerundium a 

infinitiv, kondicionál, přací věty, nepřímá 

řeč, vztažné věty. 
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Konverzace v německém jazyce 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Volitelný vyučovací předmět konverzace v německém jazyce pokrývá vzdělávací oblast Jazyk 

a jazyková komunikace. Vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 

Výuka navazuje na vyučovací předmět německý jazyk a je zaměřena na rozvoj všech 

jednotlivých jazykových dovedností a jejich postupné rozšiřování. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Časová dotace je ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

jsou stejné jako u vyučovacího předmětu německý jazyk. 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 3 a 4 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Rozumí jednodušším kratším psaným a 

mluveným autentickým textům z běžného 

života (viz tematické okruhy). Rozpozná jejich 

téma a pochopí hlavní myšlenky. 

V mluveném projevu rozliší různé styly a 

jednotlivé mluvčí.  

Pochopí hlavní body a citové zabarvení jejich 

výpovědi.  

Pochopí záměr autora či mluvčího, rozpozná 

emoce. 

U psaného projevu porozumí struktuře textu. 

Umí vyhledat, shromáždit, případně porovnat 

informace z více krátkých textů. 

Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, 

na základě známé slovní zásoby, 

internacionalizmů a anglických slov.  

Ovládá různé strategie čtení.  

Čte a vyhodnocuje inzeráty, rozumí popisům 

produktů a vynálezů, orientuje se 

Gegenwärtige Probleme der Welt  

Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts 

Deutsche Sprache 

Deutschsprachige Länder 

Deutschland 

Österreich 

Die Schweiz 

Tschechien 

Berlin 

Wien 

Prag 

Unser Gymnasium 

Berühmte Persönlichkeiten 

Deutsche Literatur 

Prager deutsche Literatur 

Bildung in Deutschland und Tschechien 

Spezialitäten der nationalen Küchen 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech; 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Osobnostní a sociální výchova;  

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - 

zdravý životní styl, relaxace; 

Seberegulace, organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů – zdravý 

životní styl, relaxace 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

v životopisných textech a strukturovaných 

životopisech. 

Pracuje se slovníky. 

Feste und Bräuche in den DACHL-Ländern 

Sport 

Olympische Spiele 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI REÁLIE  

Umí jednoduchým způsobem vyprávět o 

běžném každodenním životě. Umí pohovořit o 

městech, kulturním životě, osobnostech, filmu. 

Souvisle popíše (případně porovná) pomocí 

osvojené slovní zásoby místa, osoby, věci, 

činnosti, situace, děje, události, zážitky, 

zkušenosti, potřeby okolí, zájmy, události, 

činnosti, produkty, vynálezy, pracovní postupy, 

průběh děje, profesní dráhu, vztahy mezi lidmi. 

Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný 

přečtený nebo vyslechnutý text. 

Shrne a sdělí informace získané z různých typů 

textů, vyhodnotí grafy, inzeráty, porovná 

výhody a nevýhody, různé alternativy. 

Umí požádat o informace, umí je poskytnout. 

Používá osvojené fráze k ústnímu i písemnému 

vyjádření souhlasu/nesouhlasu, myšlenky, 

názoru, přesvědčení, domněnky, přání, pocitu 

libosti/nelibosti, úmyslu, účelu, zdůvodnění a 

Německy mluvící země 

 základní informace 

 pamětihodnosti a přírodní krásy 

 poválečné dějiny  

 životní styl a volný čas 

 stravovací zvyklosti 

 vzdělávání 

 významné osobnosti 

Aktuální a významné události 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech 

Žijeme v Evropě  

Multikulturní výchova 

Vztah k multilingvní situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí  



14 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

emocí (radost, strach, zlost, smutek, 

znechucení). 

Umí reagovat pozitivně, negativně, překvapeně, 

zdvořile při telefonování. 

Písemně zformuluje krátká osobní sdělení 

(SMS), e-mail, osobní dopis, pozvánku, omluvu, 

jednoduchý inzerát, strukturovaný životopis, 

životopisný text. 

Naplánuje program prohlídky města, 

zorganizuje návštěvu kulturní akce. 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI   

Používá vhodnou osvojenou slovní zásobu k 

foneticky a gramaticky správné komunikaci 

v jednoduchých běžných situacích 

každodenního života.(Viz tematické okruhy.) 

Iniciuje a zakončí rozhovor v rámci známých 

témat, jeho účast je aktivnější. 

Klade a zodpovídá běžné dotazy, v omezené 

míře dotazy týkající se podrobností. 

Umí si zjistit nekomplikované informace a 

předat je dál. 

  



15 

Konverzace ve francouzském jazyce 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět konverzace ve francouzském jazyce prohlubuje kompetence získané 

v předmětu francouzský jazyk. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Časová dotace je 2 hodiny týdně. 

Od školního roku 2011/2012 se vyučuje společně pro 3. a 4. ročník. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Viz předmět francouzský jazyk. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Rozumí hlavním myšlenkám slyšeného i psaného 

textu na známé téma (viz tematické okruhy). 

Rozliší v mluveném projevu citové zabarvení 

a postoj mluvčích. 

Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně 

vyhledat v textu požadované informace. 

Odhadne význam neznámých slov na základě 

kontextu a znalosti dalších jazyků. 

Umí použít slovník při čtení jednoduchého 

faktografického textu. 

Fonetika – správná výslovnost koncovek 

slovesných časů, rozpoznání postoje mluvčího podle 

intonace, vyjádření vlastního postoje intonací, 

rozeznávání jazykových úrovní podle výslovnosti 

Slovní zásoba – příslušející ke komunikativním 

situacím a tematickým okruhům 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ  

Srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý text přiměřené náročnosti týkající se 

běžných témat (viz tematické okruhy) a vyjádří svůj 

názor na něj. 

Popíše jednoduše prostředí, osoby a jejich charakter, 

zájmy a činnosti. 

Shrne a sdělí informaci, týkající se běžných témat. 

Dialog 

Monolog – popis 

Informativní texty 

Korespondence 

 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI   

Srozumitelně vysvětlí své názory a stanoviska 

k tématům každodenního života. 

Srozumitelně reaguje v běžných situacích. 

 Osobnostní a sociální 

výchova; Sociální komunikace; 

Spolupráce 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu 

a mluvnické struktury. 

Domluví se se spisovně hovořícím rodilým mluvčím 

v běžných situacích každodenního života. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Žijeme v Evropě; 

Vzdělávání v Evropě;  
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Seminář z matematiky – SM1 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného 

světa. Studenti rozvíjejí schopnosti vytvářet hypotézy a dedukovat, které mohou uplatnit při 

vysokoškolském studiu i v budoucím povolání. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Seminář z matematiky je volitelně vyučován s dotací 1 h týdně ve 3. ročníku. Výuka probíhá 

zpravidla v dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dní. V semináři je kladen důraz na 

aktivní zapojení studentů do výuky a na jiné formy práce. Cílem semináře je prohloubit 

poznatky studentů z matematiky, seznámit je s netradičními řešeními úloh i s užitím počítače. 

Nedílnou součástí semináře budou též zábavné úlohy a seznámení s některými kapitolami 

z historie matematiky, které budou zařazovány průběžně. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 učitel motivuje studenty k získávání matematických poznatků a přijetí zodpovědnosti 

za pokroky ve svém vzdělávání; 

 požaduje od studentů vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich samostatné 

zpracování, ověření výsledků a kritické zhodnocení; 

Kompetence k řešení problémů 

 předkládá studentům úlohy z různých oblastí a vyzývá je k hledání dalších v životě 

a praxi; 

 vyžaduje hledání souvislostí mezi novými poznatky a již získanými 

 vede studenty k analýze situace, formulaci hypotéz, jejich důkazu či vyvrácení; 

 využívá možnosti řešit problém různými způsoby a vede studenty ke kritickému 

zhodnocení jednotlivých postupů; 

 vyžaduje přehlednou syntézu získaných poznatků a posouzení reálnosti výsledného 

řešení. 

Kompetence komunikativní 

 dbá na používání správné terminologie a symboliky; 

 vyžaduje srozumitelný a kultivovaný ústní projev a pečlivé písemné zpracování; 

 vede ke spolupráci ve skupině, obhajování vlastních názorů, schopnosti vést dialog, 

respektování názorů ostatních; 
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 vyžaduje prezentace výsledků a jejich obhajobu před ostatními a na druhé straně 

vyjádření hodnocení práce ostatních; 

 používá vhodných prostředků ICT a vede i studenty k této činnosti. 

Kompetence sociální a personální 

 formuluje společné cíle a vede studenty k tomu, aby při jejich dosahování dodržovali 

(stejně jako on) předem dohodnutá pravidla; 

 zařazuje úkoly vyžadující týmovou práci, napomáhá rozdělit role, vede studenty 

k zodpovědnosti za splnění společného cíle; 

 podporuje studenty ve vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě; 

 spoluvytváří vhodné pracovní prostředí, v kterém je prostor na sebereflexi studentů; 

 vede studenty ke konstruktivní práci ve skupině, vzájemné pomoci a toleranci. 

Kompetence občanské 

 vede studenty k důslednému uvádění zdrojů informací; 

 osobním příkladem podněcuje k zodpovědnému a tvořivému plnění úkolů v daném 

termínu; 

 seznamuje studenty s širšími souvislostmi, zasazuje učivo do historického kontextu; 

 vystavuje studenty přiměřené zátěži, čímž modeluje obvyklé životní situace. 

Kompetence k podnikavosti 

 zařazuje příklady potřebné v každodenní realitě, např. z finanční matematiky. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ALGEBRA ALGEBRA Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; Organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů; Sociální komunikace, 

Skupinová práce 

dokáže pracovat s maticemi, ovládá základní 

operace s nimi, nalezne inverzní matici, spočte 

hodnost matice 

aplikuje determinanty na řešení soustav rovnic, 

diskutuje řešitelnost soustav 

využívá Hornerovo schéma při dělení mnohočlenů 

řeší netradiční rovnice vyšších stupňů 

matice 

determinanty 

polynomy 

rovnice vyšších stupňů 

FUNKCE FUNKCE 

ovládá rozklad na parciální zlomky 

nalezne inverzní funkce ke goniometrickým 

funkcím, umí vyřešit jednoduché cyklometrické 

rovnice, aplikuje získané poznatky při grafickém 

řešení úloh 

racionálně lomené funkce 

cyklometrické funkce 

FINANČNÍ MATEMATIKA FINANČNÍ MATEMATIKA 

chápe rozdíl mezi jednoduchým a složeným 

úrokováním 

zjistí nabídky finančních ústavů, porovná je mezi 

sebou správně interpretuje 

různé typy vkladů a jejich úročení 

porovnání nabídek finančních (pojišťovacích) 

ústavů 
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Seminář z matematiky – SM2 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného 

světa. Studenti rozvíjejí schopnosti vytvářet hypotézy a dedukovat, zobrazovat prostor do 

roviny a rozumět výkresové dokumentaci. Tyto poznatky mohou uplatnit při vysokoškolském 

studiu i v budoucím povolání.  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Seminář z matematiky je volitelně vyučován s dotací 1 h týdně ve 3. ročníku. Výuka probíhá 

zpravidla v dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dní. 

V semináři je kladen důraz na aktivní zapojení studentů do výuky a na jiné formy práce. Cílem 

semináře je prohloubit poznatky studentů z matematiky, seznámit je s netradičními řešeními 

úloh i s užitím počítače. Nedílnou součástí semináře budou též zábavné úlohy a seznámení 

s některými kapitolami z historie matematiky, které budou zařazovány průběžně. 

Geometricky zaměřený seminář je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium na 

technických školách. Pomůže jim kompletovat a rozšířit poznatky z rovinné i prostorové 

geometrie, informativně je seznámí s deskriptivní geometrií. Ukáže jim možnosti grafického 

řešení za pomoci počítačového programu. Podporuje rozvoj estetického cítění studentů. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 učitel motivuje studenty k získávání matematických poznatků a přijetí zodpovědnosti 

za pokroky ve svém vzdělávání; 

 požaduje od studentů vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich samostatné 

zpracování, ověření výsledků a kritické zhodnocení. 

Kompetence k řešení problémů 

 předkládá studentům úlohy z různých oblastí a vyzývá je k hledání dalších v životě 

a praxi; 

 vyžaduje hledání souvislostí mezi novými poznatky a již získanými 

 vede studenty k analýze situace, formulaci hypotéz, jejich důkazu či vyvrácení; 

 využívá možnosti řešit problém různými způsoby a vede studenty ke kritickému 

zhodnocení jednotlivých postupů; 

 vyžaduje přehlednou syntézu získaných poznatků a posouzení reálnosti výsledného 

řešení; 
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 vede studenty k analytickému a tvořivému myšlení s použitím představivosti 

a intuice; 

 pěstuje ve studentech geometrické vidění a prostorovou představivost. 

Kompetence komunikativní 

 dbá na používání správné terminologie a symboliky; 

 vyžaduje srozumitelný a kultivovaný ústní projev a pečlivé písemné zpracování; 

 vede ke spolupráci ve skupině, obhajování vlastních názorů, schopnosti vést dialog, 

respektování názorů ostatních; 

 vyžaduje prezentace výsledků a jejich obhajobu před ostatními a na druhé straně 

vyjádření hodnocení práce ostatních; 

 používá vhodných prostředků ICT a vede i studenty k této činnosti. 

Kompetence sociální a personální 

 formuluje společné cíle a vede studenty k tomu, aby při jejich dosahování dodržovali 

(stejně jako on) předem dohodnutá pravidla; 

 zařazuje úkoly vyžadující týmovou práci, napomáhá rozdělit role, vede studenty 

k zodpovědnosti za splnění společného cíle; 

 podporuje studenty ve vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě; 

 spoluvytváří vhodné pracovní prostředí, v kterém je prostor na sebereflexi studentů; 

 vede studenty ke konstruktivní práci ve skupině, vzájemné pomoci a toleranci. 

Kompetence občanské 

 vede studenty k důslednému uvádění zdrojů informací; 

 osobním příkladem podněcuje k zodpovědnému a tvořivému plnění úkolů v daném 

termínu; 

 seznamuje studenty s širšími souvislostmi, zasazuje učivo do historického kontextu; 

 vystavuje studenty přiměřené zátěži, čímž modeluje obvyklé životní situace. 

Kompetence k podnikavosti 

 zařazuje příklady potřebné v každodenní realitě, např. z finanční matematiky. 
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Vzdělávací obsah 

Matematika 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

KONSTRUKCE KUŽELOSEČEK A JEJICH TEČEN  Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; sebedůvěra, 

svědomitost, samostatnost, 

zodpovědnost; 

srozumitelnost, pohotovost, 

nápaditost, estetičnost 

Výchova k myšlení 

v evropských globálních 

souvislostech; 

vnímání hodnot evropského 

a světového dědictví 

rozezná jednotlivé typy kuželoseček vzniklé řezem 

kuželové plochy, umí je narýsovat a dokáže sestrojit 

jejich tečny 

využívá při konstrukci rýsovací pomůcky nebo 

počítačový program 

Kuželosečky a jejich konstrukce (bodová pro 

všechny kuželosečky; trojúhelníková, proužková 

a Rytzova pro elipsu) 

Konstrukce tečen kuželoseček (řídicí přímka 

a kružnice, vrcholová tečna a kružnice) 

CABRI geometrie 

ZOBRAZENÍ V GEOMETRII  

rozliší jednotlivá shodná zobrazení a dokáže je 

použít v konstrukčních úlohách 

užívá stejnolehlost při konstrukcích kružnic 

požadovaných vlastností 

dokáže popsat základní vlastnosti kruhové inverze 

a umí ji využít při konstrukci kružnice 

Shodná a podobná zobrazení 

Apollóniovy a Pappovy úlohy 

Kruhová inverze 

KONSTRUKCE KŘIVEK  

poznává další rovinné křivky a umí je sestrojit 

Projektivní geometrie 

seznámí se informativně s dalším odvětvím 

geometrie 

Kardioida, konchoida, cykloida 

konstrukce kuželoseček 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ÚVOD DO DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE  

zobrazí hranol a jehlan a jejich řez rovinou 

v Mongeově promítání a pravoúhlé axonometrii 

využívá při konstrukci rýsovací pomůcky nebo 

počítačový program 

Mongeovo promítání 

Pravoúhlá axonometrie 

CABRI geometrie 

Osová afinita, středová kolineace 
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Seminář z fyziky – Teoretická fyzika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovaný předmět navazuje na hodiny povinné fyziky. Rozšiřuje znalosti především 

v oblasti astronomie, astrofyziky a kvantové mechaniky. Uvádí nejnovější poznatky a výzkumy 

ve vědě a zabývá se vztahy k běžnému životu. Je doplněn exkurzemi na vybraná pracoviště 

a odborné přednášky. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Volitelný předmět pro 3. ročník je vyučován dvě hodiny jednou za 14 dní. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel rozšiřuje znalosti a vědomosti žáků v tématech, která jsou mimo běžné učivo 

střední školy. 

 Snaží se popularizovat složité teorie tak, aby byly přístupné studentům na středoškolské 

úrovni 

 Učitel ve studentech vzbuzuje zájem o danou problematiku a ti se jí poté věnují 

samostatně – studiem vědecko-populární literatury apod. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel předkládá žákům situace, které nelze řešit pomocí klasických teorií. 

 Studenti se snaží vymyslet vlastní nové teorie, nebo nalézt nejvhodnější aktuální teorii 

pro řešení dané problematiky. 

 Učitel využívá techniku pro přiblížení a modelování nestandardních problému situací. 

 Studenti se podílí, nebo sami řeší pomocí techniky, i složitější úlohy. 

Kompetence komunikativní 

 Za pomoci výkladu, prezentací a technických experimentů učitel rozšiřuje odbornou 

slovní zásobu studentů. 

 V diskuzích poté odbornou terminologii spolu se studenty používá, čímž ověřuje její 

pochopení. 

Kompetence občanská 

 Učitel chápe žáky jako rovnocenné partnery v komunikaci, je otevřený jejich názorům 

a připomínkám a vede je tak k vzájemnému respektu a porozumění. 

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům nové vědecké teorie a směry. 
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 Napomáhá žákům rozvíjet jejich vlastní zájmy a poskytuje jim motivaci a inspiraci pro 

jejich další rozvoj v oblastech teoretické fyziky a jejího vztahu k běžnému životu. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 
(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 
(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 
témata, mezipředmětové 
vztahy, vazby 

 ASTRONOMIE, ASTROFYZIKA, KVANTOVÁ 
MECHANIKA 

 

Orientuje se v základních principech relativity, umí aplikovat 

znalosti na popis Vesmíru. Zvládá základní zákonitosti mikrosvěta 

využít v makrosvětě. Umí dohledat informace z informačních 

zdrojů. Ovládá terminologii v cizím jazyce. 

Obecná teorie relativity 

Strunová teorie 

Vesmír 

Urychlovače částic 

Interakce mikro a makro světa 

MV: angličtina 

 VZTAH FYZIKY A BĚŽNÉHO ŽIVOTA  
Orientuje se v pokročilých pojmech. Detailně rozumí probíranému 

tématu po stránce biologické a technice a rozumí spojitostem. 

Umí navrhnout řešení dané problematiky. 

Globální oteplování 

Akustika 

Biologické aspekty fyziky  

MV: biologie, geologie 

PT: environmentální 
výchova  

 NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY VE VĚDĚ  
Má přehled a orientuje se v nejnovějších teoriích. Nové a převratné teorie MV: fyzika, biologie 
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Seminář z fyziky – Elektrotechnika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovaný předmět navazuje na hodiny povinné fyziky. Rozšiřuje znalosti především 

v oblasti elektromagnetismu a elektroniky, a to formou klasických vyučovacích hodin i formou 

laboratorních cvičení. Seminář doplňují exkurze na vybraná pracoviště a odborné přednášky. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Volitelný předmět pro 3. ročník je vyučován dvě hodiny jednou za 14 dní. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel rozšiřuje znalosti a vědomosti žáků v tématech, která jsou mimo běžné učivo 

elektřiny a magnetismu na střední škole. 

 Snaží přiblížit studentům principy moderních přístrojů a systémů. 

 Učitel do laboratorních prací zařazuje úkoly, které vhodně propojují teoretické znalosti 

žáků s praxí, vede žáky k samostatnému pozorování, zpracování a vyhodnocení 

informací a umožňuje jim plánovat a organizovat svoji pracovní činnost. Umožní 

žákům seznámit se s pokusy, které v běžných hodinách fyziky nemají možnost spatřit. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel využívá techniku a různé druhy elektrotechnických součástek pro přiblížení 

a modelování elektrických systémů, obvodů a měření na těchto. 

 Učitel využívá terénních měření, která žákům pomáhají vnímat a chápat využití daných 

jevů v praxi. 

Kompetence komunikativní 

 Za pomoci výkladu, prezentací a technických experimentů učitel rozšiřuje odbornou 

slovní zásobu studentů. 

 V diskuzích poté odbornou terminologii spolu se studenty používá, čímž ověřuje její 

pochopení. 

Kompetence občanská 

 Učitel chápe žáky jako rovnocenné partnery v komunikaci, je otevřený jejich názorům 

a připomínkám a vede je tak k vzájemnému respektu a porozumění. 
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Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům různé postupy řešení dané problematiky, studenti se sami snaží 

vybrat nejvhodnější postup pro danou situaci. 

 Napomáhá žákům rozvíjet jejich vlastní zájmy a poskytuje jim motivaci a inspiraci pro 

jejich další rozvoj v elektrotechniky a jejího vztahu k běžnému životu. 

Kompetence sociální a personální 

 Prací ve skupinách učitel řídí vytváření sociálních rolí studentů, pěstuje vytváření 

spoluzodpovědnosti za výsledky skupiny. Zároveň se studenti pod učitelovým vedením 

učí zodpovědně pracovat se svěřeným přístrojovým vybavením. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 
(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 
(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 
témata, mezipředmětové 
vztahy, vazby 

 AKUSTIKA, VIDEOTECHNIKA  
Detailně ovládá anatomii a fyziologii ucha a oka. Rozumí 

technickému popisu biologických systémů. Umí navrhnout 

opatření pro zlepšení kvality a komprese zvukových a obrazových 

signálů. 

Ucho a slyšení 

Oko a zrak 

Barevné prostory 

Komprese 

MV: fyzika, biologie 

 ELEKTROMAGNETICKÉ POLE  
Umí řešit složitější elektrická pole a el. obvody pomocí různých 

metod. Chápe principy bezdrátového přenosu signálu. Ovládá 

měřicí přístroje a umí změřit a určit různé elektrické 

i neelektrické veličiny pomocí měření. 

Elektrické pole  

Bezdrátové přenosy el. signálů 

Elektrické obvody 

Metody řešení el. obvodů 

MV: fyzika 

 MATEMATICKÁ LOGIKA   
Ovládá matematickou logiku, umí zjednodušit logické zápisy 

a dále je realizovat pomocí logických obvodů. Rozumí číslicovému 

zpracování signálů a jejich významu. 

Základy matematické logiky 

Numerické obvody 

MV: fyzika, matematika 
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Seminář z robotiky 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovaný předmět rozšiřuje znalosti z hodin matematiky, fyziky a IVT. Studenti se naučí 

nejprve sestrojit a poté naprogramovat robota. K tomu jim pomáhají jednotlivé návody. 

V další fázi studenti vymyslí funkční využití robotických celků a pro tyto navrhnou vhodné 

programy. Po naprogramování robotů je nedílnou součástí vyzkoušení funkce v praxi. 

Studenti se účastní různých soutěží mezi jednotlivými týmy, každý se svým sestrojeným 

robotem. Vybraní studenti dostanou možnost účastnit se robotických soutěží mezi školami. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Seminář z robotiky je volitelný předmět pro 3. ročník a je vyučován dvě hodiny jednou za 

14 dní. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel rozšiřuje znalosti a vědomosti žáků, z hlediska funkce jednotlivých součástek 

i celých funkčních bloků. 

 Učitel vede žáky k samostudiu a hlubšímu pochopení problematiky předmětu. 

 Učitel vysvětluje studentům funkci složitých běžně používaných přístrojů a stojů na 

jednoduchých modelech sestavených studenty, zjednodušuje tak složité modely na 

úroveň středoškolského učiva. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel předkládá žákům situace, které je třeba řešit pomocí robotických celků. 

 Studenti navrhují postupy a hledají nejoptimálnější variantu řešení problému. Studenti 

využívají k řešení úloh moderní stavebnice, což jim umožňuje sestavovat v praxi 

použitelné modely robotů. 

Kompetence komunikativní 

 Za pomoci připravených prezentací učitel rozšiřuje odbornou slovní zásobu studentů. 

V diskuzích poté odbornou terminologii spolu se studenty používá, čímž ověřuje její 

pochopení. 

Kompetence občanská 

 Učitel chápe žáky jako rovnocenné partnery v komunikaci, je otevřený jejich názorům 

a připomínkám a vede je tak k vzájemnému respektu a porozumění.  
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Kompetence pracovní 

 Učitel studenty vede k systematické práci při konstrukci jednotlivých robotů a učí je 

týmové práci. 

 Učitel vede žáky k trpělivosti, pečlivosti a k cílevědomému dokončení práce, seznamuje 

studenty pracovními postupy a návody a učí žáky k reálnému hodnocení výsledků své 

práce a práce kolektivu. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 
(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 
(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 
témata, mezipředmětové 
vztahy, vazby 

 ELEKTROTECHNIKA  
Orientuje se v základních principech stavby robotů, umí aplikovat 

teoretické znalosti funkce elektrotechnických součástek v praxi. 

Zvládá samostatně sestavit různě složité robotické celky 

z jednotlivých součástek. Umí dohledat informace o jednotlivých 

součástkách a jejich funkci z informačních zdrojů. Ovládá 

terminologii v cizím jazyce. 

Polovodičové součástky 

Akustické senzory 

Servomotory 

DC motory 

IR senzory 

Reproduktory 

MV: fyzika, angličtina, 

 VYTVÁŘENÍ PROGRAMŮ  
Ovládá základy programování. Rozumí syntaxi programovacích 

jazyků. Umí navrhnout program, který řeší zadaný úkol. Zvládá 

měnit jednotlivé části programu dle požadavků na funkce. Zvládá 

analyzovat vstupní proměnné. Umí dynamicky naprogramovat 

výstupní řídící příkazy v závislosti na vstupních proměnných. 

Programování 

Zpracování digitální informace 

Zpracování analogových signálů  

MV: matematika, IVT 
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Seminář z chemie – Analytická chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Seminář z analytické chemie vede žáky k pochopení významu analytické chemie nejen jako 

chemické disciplíny, ale jako disciplíny, která aplikuje poznatky jiných vědních oborů, a ty 

zase využívají poznatky z analytické chemie.  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Výuka probíhá jako dvouhodinový seminář jednou za čtrnáct dnů. Počet studentů je dán 

zájmem studentů o tento seminář a pohybuje se mezi 11 a 18 studenty. Výuka probíhá 

v odborné učebně chemie a v laboratoři chemie. Část cvičení je realizována i na chemických 

fakultách vysokých škol s ohledem na jejich možnosti. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 učitel zadáváním úloh a prací s odbornými texty vede žáky k systemizaci chemických 

vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných vzdělávacích oborech 

 učitel zadáváním úkolů vede studenty k aktivnímu a samostatnému doplňování 

vědomostí 

 učitel umožní v laboratorních cvičeních studentům praktické pozorování, popis 

a interpretaci viděného na základě teoretických poznatků 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vede v laboratorních cvičeních žáky k formulováním hypotéz, jejich následnému 

praktickému ověření, k základním principům vědecké práce, k utřídění získaných 

údajů a vyvození správných závěrů 

 učitel umožňuje studentům samostatně vyhodnocovat experimenty 

Kompetence komunikativní 

 učitel rozvíjí schopnost mimoverbálního vyjádření myšlenek s použitím symbolů 

a grafických vyjádření 

 učitel vyžaduje při vypracovávání protokolů z laboratorních cvičení využití moderních 

informačních technologií 
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Kompetence sociální a personální 

 učitel využívá skupinové práce žáků při laboratorních úlohách a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a rozdělování činností v pracovním týmu a vede je 

k odpovědnosti za splnění společného úkolu 

 učitel vyžaduje od žáků dodržování zásad BOZP při práci s chemikáliemi a tím formuje 

jejich odpovědný vztah k vlastnímu zdraví 

Kompetence občanská 

 učitel vede studenty k ochraně zdraví mimo jiné i dodržováním bezpečnostních 

pravidel a řádů pro práci v laboratoři 

 učitel informuje žáky o způsobech poskytování první pomoci při nehodách nejen 

v chemické laboratoři 

 učitel vede žáky k zájmu a k ochraně životního prostředí 

Kompetence k podnikavosti: 

 učitel představí žákům chemii jako perspektivní vědní obor s širokou škálou možností 

dalšího studia a následného pracovního uplatnění 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše význam analytické chemie. Uvědomuje si rizika práce 

v chemické laboratoři a dbá na bezpečnost. 

Správně používá základní chemické pomůcky. 

Předmět analytické chemie, metody 

analytické chemie. Laboratorní vybavení, 

bezpečnost práce 

 

Využívá srážecích reakcí k důkazu iontů v roztoku. Používá 

základní zkoušky k důkazu solí a analyzuje sůl. 

Kvalitativní analýza kationtů a aniontů. 

Srážecí reakce kationtů, skupinové reakce 

kationtů. 

Reakce aniontů. 

 

Popíše princip základních fyzikálně instrumentálních metod 

v analýze látek. Vypočítá obsah látky z naměřených dat 

některých metod instrumentální analýzy. 

Instrumentální metody – spektroskopie, 

konduktometrie, potenciometrie. 

fyzika – optika, Ohmův zákon 

a vodivost. Environmentální 

výchova – voda, znečištění vod. 

Popíše princip titrace, navrhne způsob stanovení látek 

acidobazickou titrací. S pomocí návodu stanoví i vypočítá 

obsah látky s využitím odměrné analýzy. 

Odměrná analýza. Titrace. Acidobazické 

titrace. Titrační křivka. Chelátometrická 

titrace. Redoxní titrace. 
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Seminář z chemie – Toxikologie 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Cílem semináře je seznámit studenty s obecnou a speciální toxikologií, vede žáky k pochopení 

významu toxikologie jako interdisciplinárního oboru, ve kterém jsou aplikovány poznatky 

jiných vědních oborů. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá jako dvouhodinový seminář jednou za čtrnáct dní. Počet studentů je dán 

zájmem studentů o tento seminář (22–26 studentů). Výuka probíhá převážné formou 

frontálního a skupinového vyučování v odborné učebně chemie, část hodin probíhá 

v laboratoři chemie. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení klíčových 
kompetencí 

Kompetence k učení 

 učitel zadáváním úloh a prací s odbornými texty vede žáky k systemizaci chemických 

vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných vzdělávacích oborech 

 učitel zadáváním úkolů vede studenty k aktivnímu a samostatnému doplňování 

vědomostí 

 učitel umožní v laboratorních cvičeních studentům praktické pozorování, popis 

a interpretaci viděného na základě teoretických poznatků 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vede v laboratorních cvičeních žáky k formulováním hypotéz, jejich následnému 

praktickému ověření, k základním principům vědecké práce, k utřídění získaných 

údajů a vyvození správných závěrů 

 učitel umožňuje studentům samostatně vyhodnocovat experimenty 

 učitel využívá analytických a syntetických metod, které pomáhají žákům vnímat 

a chápat chemické látky v širších souvislostech a uvědomit si vzájemné ovlivňování 

organismů a chemických látek 

Kompetence komunikativní 

 učitel rozvíjí schopnost mimoverbálního vyjádření myšlenek s použitím symbolů 

a grafických vyjádření 
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 Kompetence sociální a personální 

 učitel využívá skupinové práce žáků při laboratorních úlohách a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a rozdělování činností v pracovním týmu a vede je 

k odpovědnosti za splnění společného úkolu 

 učitel vyžaduje od žáků dodržování zásad BOZP při práci s chemikáliemi a tím formuje 

jejich odpovědný vztah k zdraví vlastnímu i svých spolužáků 

Kompetence občanská 

 učitel vede studenty k ochraně zdraví mimo jiné i dodržováním bezpečnostních 

pravidel a řádů pro práci v laboratoři 

 učitel informuje žáky o způsobech poskytování první pomoci při nehodách nejen 

v chemické laboratoři 

 učitel vede žáky k zájmu a k ochraně životního prostředí 

Kompetence k podnikavosti: 

 učitel představí žákům chemii jako perspektivní vědní obor s širokou škálou možností 

dalšího studia a následného pracovního uplatnění 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezi-předmětové vztahy, vazby 

Historie toxikologie  Dějepis – významní traviči, 

otravy historicky významných 

osobností 

Chemie – prvky, anorganické 

a organické sloučeniny 

Fyzika – radioaktivní záření 

Biochemie – alkaloidy 

Biologie – anatomie a fyziologie 

člověka, zoologie, botanika 

Člověk a zdraví 

ZSV – právo 

Ekologická výchova – vliv 

člověka na životní prostředí, 

znečištění vod, půd a ovzduší 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací – chování 

při úniku nebezpečných látek 

BOZP 

Úvod a základní definice 

 definuje rozdělení toxikologie 

 vysvětluje základní toxikologické pojmy a definice 

 

Rozdělení toxických látek podle jejich 

účinků a jejich testování 

 popíše a vysvětlí lokální a celkové účinky toxických látek 

 definuje akutní toxicitu látek a popíše její testování 

 definuje a vysvětlí osud látky v organismu 

 definuje chronickou toxicitu a popíše její testování 

 popíše možné druhy vstupu látky do organismu 

 vysvětlí biotransformaci látek v organismu 

 popíše vylučování cizorodých látek 

druhy účinků toxických látek 

akutní toxicita látek a její 

testování 

chronická toxicita látek a její 

testování 

Toxikokinetika 

 popíše osud xenobiotik v organismu – absorpce 

distribuce 

biotransformace 

eliminace 

Obecné zásady terapie otrav  

 definuje klasifikaci otrav 

 vysvětlí možnosti navození otrav 

 popíše a vysvětlí postup terapie otrav 

 charakterizuje specifická antidota a uvede příklady 

 charakterizuje nespecifická antidota a uvede příklady 

klasifikace otrav 

navození otrav 

terapie otrav 

antidota 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezi-předmětové vztahy, vazby 

Toxicita anorganických látek  

 popíše toxicitu vybraných anorganických látek  

 toxicita vybraných prvků hlavních skupin periodické tabulky 

a jejich sloučenin  

 toxicita vybraných prvků vedlejších skupin periodické tabulky 

a jejich sloučenin 

toxicita vybraných anorganických 

sloučenin 

Toxicita organických látek  

 popíše toxicitu vybraných organických látek  

toxicita vybraných organických 

sloučenin 

Bojové chemické látky 

 rozdělí bojové chemické látky 

 uvede konkrétní příklad a účinky bojové chemické látky 

otravné látky, dusivé látky, 

zpuchýřující látky, nervově 

paralytické látky, dráždivé látky, 

obecně jedovaté látky, psychicky 

zneschopňující látky, toxiny, 

zápalné látky, dýmotvorné látky 

Toxikologie přírodních látek 

 definuje toxiny a uvede příklady 

 popíše a uvede příklady toxických látek rostlinného původu 

 popíše a uvede příklady toxických látek živočišného původu 

toxiny 

toxické produkty rostlin 

toxické látky živočišného původu 

Toxikománie 

 popíše a uvede příklady toxických látek rostlinného původu 

 vysvětlí základní pojmy používané v oblasti toxikománie 

 popíše účinky nejčastěji používaných drog 

 vysvětlí rizika spojená s užíváním drog 

 popíše chemickou podstatu vybraných drog 

některé drogy a jejich účinky 

Toxikologie léků léky působící na CNS 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezi-předmětové vztahy, vazby 

 popíše a vysvětlí účinky jednotlivých skupin léků 

 definuje klasifikaci léků 

 vysvětlí nežádoucí účinky a rizika užívání vybraných skupin 

léků 

antihistaminika 

lokální anestetika 

antiseptika 

antibiotika 

cytostatika 

Radioaktivní látky 

 charakterizuje zdroje radioaktivního záření 

 charakterizuje druhy záření 

 vysvětlí pojem radioaktivita 

 uvede konkrétní příklad radioaktivní látky 

 popíše vlastnosti, účinky a příklady radioaktivních látek 

radioaktivita 

zdroje záření 

druhy záření 

radioaktivní látky 

Toxikologie životního prostředí 

 charakterizuje látky znečišťující vodu, 

 půdu, ovzduší 

 uvede příklady kontaminantů v potravinách 

 uvede příklady havárií v chemickém 

 průmyslu a jejich dopad na životní prostředí 

látky znečišťující vodu, půdu 

a ovzduší 

toxikologie potravin 

havárie chemických zařízení 

Legislativa 

 orientuje se v zákoně o chemických látkách a chemických 

přípravcích 

 využívá znalostí nové chemické legislativy 

zákon o chemických látkách 

a chemických přípravcích 

registrace chemických látek 

podle  
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Seminář z biologie – Biologické praktikum SB1 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět navazuje na hodiny povinné biologie v 1. a 2. ročníku, rozšiřuje zejména 

praktické laboratorní dovednosti v oblasti obecné biologie, cytologie, zoologie a paleontologie. Je 

doplněn o komplexní exkurze do přírody, případně tematicky zaměřené exkurze do různých 

institucí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Volitelný předmět pro 3. ročník, je vyučován jako dvouhodinové praktikum jednou za 14 dní. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Na základě návodů studenti sami provádějí požadované praktické úkony, čímž se učí 

pracovním návykům nutným pro biologickou práci. 

 Učitel zadává žákům problémové otázky a úkoly, které vedou k hlubšímu zamyšlení nad 

probíranou látkou, jsou podnětem pro diskusi a motivují žáky k dalšímu studiu. 

 Učitel do laboratorních prací zařazuje úkoly, které vhodně propojují teoretické znalosti 

žáků s praxí, vede žáky k samostatnému pozorování, zpracování a vyhodnocení informací 

a umožňuje jim plánovat a organizovat svoji pracovní činnost.  

 Učitel ukázkami přírodnin zvyšuje názornost učiva a motivuje tak žáky k dalšímu studiu. 

 Učitel průběžným hodnocením umožňuje žákům kriticky reflektovat proces vlastního 

učení. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel předkládá žákům různé metody práce v biologii, společným formulováním hypotéz 

a jejich následným praktickým ověřováním vychovává žáky k základním principům 

vědecké práce. 

 Učitel využívá terénních exkurzí, které žákům pomáhají vnímat a chápat biologické jevy 

v širších souvislostech okolního prostředí a uvědomit si tak vzájemnou provázanost živé 

i neživé přírody. 

 Některá cvičení budou pojata badatelsky – žáci ve skupinkách (po dvou až po třech) 

dostanou zadaný problém, který lze vyřešit experimentem. Sami si navrhnou konkrétní 

výzkumné otázky, metodiku, vstupní hypotézy, provedou a vyhodnotí experiment, vyjádří 

se k platnosti svých hypotéz a ostatním prezentují výsledky. Učitel působí na tomto cvičení 

v roli konzultanta a žáky směruje tak, aby efektivně využili čas. 
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Kompetence komunikativní 

 Za pomoci výkladu, prezentací a návodů k laboratorním pracím učitel rozšiřuje odbornou 

slovní zásobu studentů. V diskuzích poté odbornou terminologii spolu se studenty používá, 

čímž ověřuje její pochopení. Na konci badatelsky pojatých cvičení žáci prezentují své 

výsledky ostatním. 

Kompetence sociální a personální 

 Prací ve dvojicích či skupinách učitel řídí vytváření sociálních rolí studentů, pěstuje 

vytváření spoluzodpovědnosti za výsledky skupiny. Zároveň se studenti pod učitelovým 

vedením učí zodpovědně pracovat se svěřeným přístrojovým vybavením. 

Kompetence občanská 

 Učitel chápe žáky jako rovnocenné partnery v komunikaci, je otevřený jejich názorům 

a připomínkám a vede je tak k vzájemnému respektu a porozumění.  

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům biologii jako perspektivní vědní obor s širokou škálou možností 

dalšího studia a následného pracovního uplatnění. 

 Začleňováním zajímavých exkurzí, prostřednictvím biologických soutěží, seminářů 

a doprovodných akcí učitel napomáhá žákům rozvíjet jejich vlastní přírodovědné zájmy 

a poskytuje jim motivaci a inspiraci pro jejich další rozvoj např. v oblasti chovatelství. 

Výukové metody 

 Samostatná práce žáka na zadaném laboratorním úkolu 

 Samostatná práce s odborným textem 

 Prezentace sdělení odborného textu, výsledků experimentu, skupinové práce atd. 

 Problémové úlohy řešené ve skupinách – badatelsky orientovaná výuka 

 Exkurze 



44 

Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

MIKROSKOPIE MIKROSKOPIE  

Rozliší jednotlivé typy mikroskopů a způsobů pozorování. 

Popíše základní princip jednotlivých metod. 

Zhotoví nativní a trvalý mikroskopický preparát, zvládá metodiku 

barvení preparátů a preparaci pod binokulární lupou. 

Zhotoví nákres pozorovaného objektu a popíše jednotlivé 

struktury. 

Tvorba trvalých preparátů – preparáty 

v médiích, roztěry 

Imerzní mikroskopie 

Nativní a roztlakový preparát nezmara 

Nativní preparáty živočišných tkání a jejich 

barvení – chrupavka, svalovina, vzdušnice, 

kostní tkáň, pokožka (jako součást 

pitevních cvičení) 

MV: fyzika: optika 

EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE  

Ve skupině, ve spolupráci s ostatními žáky: 

Formuluje jednoduché vědecké hypotézy. 

Navrhne a realizuje jednoduchý experiment. 

Vyhodnotí a interpretuje získaná data 

Prezentuje výsledky ostatním 

Badatelsky pojatý experiment s měřicím 

systémem Vernier – (např. EKG, pH nápojů, 

respirace kvasinek, transpirace rostlin, 

barevné reakce antokyanů z rostlin – 

skupinová práce, každá skupina zpracovává 

jiný experiment) 

MV: fyzika: principy 

fyzikálních měření 

ICT: práce s grafy, využití 

počítače při měření, 

tvorba prezentace 

chemie: pH 

PITEVNÍ PRAKTIKUM PITEVNÍ PRAKTIKUM  

Popíše na preparovaných živočiších tělní anatomii důležitých 

skupin živočichů, chápe funkci jednotlivých orgánů a orgánových 

soustav. 

Dokáže provést anatomickou pitvu vybraných skupin živočichů. 

Chápe etické souvislosti preparace živočichů. 

Měkkýši – plzák, Hmyz – šváb, Korýši – 

kreveta, Ryby – plotice nebo karas, Savci – 

myš, soví vývržky a zubní vzorec hlodavců 

Lebky savců – ekomorfologie a určování 

Pitva prasečího srdce nebo jiného orgánu 

PT: Výchova k myšlení 

v evropských 

a globálních 

souvislostech; Rozvoj 

osobnosti žáka 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

ETOLOGIE ETOLOGIE  

Vysvětlí pojem agonistické chování a habituace a uvede příklady. 

Popíše základní typy agonistických reakcí bojovnice pestré. 

Ve skupině provede a vyhodnotí strukturované etologické 

pozorování za pomoci atrap 

Pozorování agonistického chování samců 

bojovnice pestré (Betta splendens), reakce 

na atrapy. 

MV: ICT: Vyhodnocení 

dat 

DALŠÍ BIOLOGICKÉ OBORY DALŠÍ BIOLOGICKÉ OBORY  

Pomocí přednášek vědeckých odborníků učitel žáky seznámí 

s vědeckou prací a jejími zásadami. 

Pomocí terénních exkurzí učitel žákům umožní systematizaci 

teoretických poznatků z hodin biologie, jejich utřídění a propojení 

v souvislostech. 

Na základě přednášky, laboratorního cvičení i terénní exkurze 

učitel žákům rozšíří rozhled do oblasti biologické hraniční vědy 

na pomezí geologie – paleontologie. 

V každém, pololetí proběhne alespoň 1 

zvaná přednáška nebo exkurze 

Moderní biologické obory 

přednáška PřF UK na vybrané téma 

Praktická systematická biologie 

hydrobiologie – Mořský svět, Modřanské 

tůně nebo živočichové v expozici vodních 

rostlin v Botanické zahradě UK 

ornitologie – exkurze na zimoviště vodních 

ptáků na Vltavě 

anatomie člověka, srovnávací anatomie 

obratlovců – Anatomický ústav 1. LF UK 

nebo Muzeum soudního lékařství Brno 

Paleontologie  

fosilizace, paleontologie – exkurze 

Prokopské údolí nebo Chlupáčovo muzeum 

Země 

PT: Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání 

a rozvoj vlastní osobnosti 

MV: geologie, zeměpis 
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Seminář z biologie – Zdravověda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět navazuje na hodiny povinné biologie ve 2. a 3. ročníku, rozšiřuje biologii 

člověka. Seminář je doplňován o přednášky zvaných odborníků a dle možností i o exkurze do 

různých institucí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Volitelný předmět pro 3. ročník, je vyučován jako dvouhodinový seminář jednou za 14 dní. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadává žákům problémové otázky a úkoly, které vedou k hlubšímu zamyšlení 

nad probíranou látkou. 

 Učitel zařazováním odborných článků na vybraná témata vede studenty ke kritickému 

přístupu k odborné literatuře. 

 Učitel průběžným hodnocením umožňuje žákům kriticky reflektovat proces vlastního 

učení. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel studentům předkládá k rozboru vybrané kazuistiky a na popsaných příkladech 

učí, jak přistupovat k řešení nejednoznačných situací a jak se jim vyvarovat. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel studenty v diskuzích vede k používání správné odborné terminologie, učí je 

formulovat vlastní argumenty a svým příkladem je vede k respektu k jiným názorům. 

Kompetence sociální a personální 

 Prací ve dvojicích či skupinách učitel řídí vytváření sociálních rolí studentů, pěstuje 

vytváření spoluzodpovědnosti za výsledky skupiny. 

Kompetence občanská 

 Učitel chápe žáky jako rovnocenné partnery v komunikaci, je otevřený jejich názorům 

a připomínkám a vede je tak k vzájemnému respektu a porozumění. Učí je mít úctu 

k lidskému tělu a jeho zdraví.  
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Kompetence k podnikavosti 

 Studenti jsou vedeni k vybudování vztahu k lékařství, k pochopení medicíny jako 

hodnotného poslání.
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše hlavní mezníky v dějinách lékařství. Historie zásadních lékařských objevů biologie, chemie, dějepis  

Vysvětlí způsob přenosu infekčních nemocí.  

Popíše jejich průběh. 

Navrhne účinná opatření proti epidemiím. 

Vybrané infekční nemoci mikrobiologie, protozoologie 

Vysvětlí, jaké potíže provázejí asistovanou reprodukci.  

Zformuluje vlastní názor na eticky problematické případy 

a diskutuje o nich. 

Asistovaná reprodukce  

Zakreslí přenos dědičných chorob do rodokmenu. 

Popíše příčiny a průběh vybraných nemocí.  

Dědičné choroby genetika 

Orientuje se v odborném textu.  

Vysvětlí princip hlavní lékařských metod.  

Diagnostické metody fyzika 

Diskutuje o vztahu klasické a alternativní medicíny. Posoudí 

argumenty pro a proti alternativní medicíně. 

Alternativní medicína 
 

Charakterizuje hlavní typy duševních chorob.  Duševní zdraví psychologie 

Diskutuje o etických problémech v lékařství. Etické problémy v medicíně filosofie  

Aktivně se zapojuje do diskuse s pozvaným odborníkem. 

Formuluje a pokládá relevantní otázky. 

Klinická biochemie, imunologie, 

parazitologie 

chemie, biologie 

Změří, porovná a vyhodnotí vybrané ukazatele zdravotního 

stavu.  

Vybraná lékařská vyšetření a zkoušky 
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Společenskovědní seminář 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Seminář rozšiřuje učivo základů společenských věd, slouží pro pochopení celkových 

souvislostí. Výuka je doplněna filmovými projekcemi s následnými besedami. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Seminář je určen pro 3. ročník. 

Časová dotace je 1 hodiny týdně. Výuka probíhá jednou za 14 dní. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu ZSV pro 1. až 3. ročník. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Chápe osobnost jako osobitost, rozlišuje 

kvantitativní a kvalitativní přístup. 

Rozpozná jednotlivé psychické jevy. 

Učí se porozumět druhým lidem. 

Umí rozlišit jednotlivé sociální vlivy. 

Zná základní pravidla sociálního chování 

Psychologie osobnosti 

Funkční modely osobnosti 

Sociální psychologie 

 sociální skupiny a jejich charakteristiky 

 postoje, sociální chování, společenské chování 

Vybrané kapitoly z vývojové psychologie 

Osobnostní a sociální výchova; 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti; Myšlení a prožívání. 

Psychický a sociální vývoj 

Osobnostní a sociální výchova; 

Morálka všedního dne; Morálka 

a zodpovědnost 

Chápe význam morálky v dějinách 

i v současnosti. 

Filosofické pojetí vztahu člověka a světa. 

Filosofické základy etiky (morálka v dějinách, etika 

v technologickém a informačním věku) 

Filosofie a problém člověka 

Filosofie a estetika 

Multikulturní výchova; 

Psychosociální aspekty 

multikulturality; Jak je možné 

změnit a zlepšit porozumění mezi 

lidmi různého kulturního původu… Chápe význam náboženství. 

Umí pojmenovat významné momenty ve vývoji 

světové politiky a jejich dopad na současnou 

situaci 

Religionistika a mytologie 

Mýty a náboženské představy  

Světová náboženství 

Světová politika ve 20. století – významné konflikty 

Politické ideologie 



51 

Seminář z dějepisu 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Seminář z dějepisu je zaměřen na alternativní metody historického zkoumání. Cílem semináře 

je poskytnou studentům primární i sekundární prameny, na jejichž základě kriticky hodnotí 

historický vývoj novodobých dějin a učí se vyvozovat objektivní závěry. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Učivo zahrnuje nejnovější dějiny československého státu. Období je ohraničeno vznikem 

republiky v roce 1918 a změnou politického režimu v roce1989. Důraz je kladen na tzv. ,,malé 

dějiny“ – práci s rodinnou pamětí, každodennost, osudy jednotlivců. Výuka probíhá jednou za 

čtrnáct dní v délce 2 hodin. K některým tématům studenti využijí modely hodin vytvořené 

vyučujícími v rámci vzdělávání v ÚSTRu, cyklus České století ČT. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 trvá na používání správné historické terminologie, kultivovanosti jazyka 

 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

 vede studenty ke kritickému hodnocení pramenů poznání, k aktivnímu využívání 

různých informačních zdrojů. Preferuje jako zdroj poznání konkrétní dokument, 

artefakt, a ne již hotové hodnocení a komentáře odborníků 

 zadává úkoly, které propojují znalosti příbuzných předmětů a dotvářejí celistvější 

obraz společenských a kulturních událostí, roli osobnosti v historii… 

Kompetence k řešení problémů 

 společně se studenty pojmenovává problémové hledisko historického faktu, události, 

osobnosti, společenského řádu … 

 klade otázky a vede studenty k tvorbě vlastních otázek 

 úkoly zadává způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 na základě vyhledaných informací vyvozuje společně se studenty shodné, často se 

opakující, výjimečné a ojedinělé pohledy na daný problém 

 vede studenty k logické argumentaci, opírající se o získané znalosti a historická fakta 



52 

Kompetence komunikativní 

 vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, věcné argumentaci jak v ústním, tak 

v písemném projevu 

 trvá na používání správné historické terminologie, kultivovanosti jazyka 

 zařazuje do hodin práci ve skupinách dialogy, monology, diskusi… 

 vede žáky k práci s různými typy textů 

 vede k efektivnímu využívání informačních a komunikačních prostředků 

Kompetence sociální a personální 

 na konkrétních příbězích ukazuje nutnost vcítit se do druhých a snažit se porozumět 

jejich jednání 

 dodává studentům sebedůvěru, pozitivně motivuje 

 při práci ve skupině taktně dohlíží na aktivní přístup k práci všech členů skupiny 

 hovoří se studenty ve skupině i jednotlivě, dle potřeby pomáhá 

Kompetence občanské 

 reaguje ve výuce na společenské dění, podporuje diskusi ke společenským 

problémům současnosti 

 neovlivňuje svými politickými názory myšlení studentů a výklad historických 

událostí, snaží se o nadčasovost a objektivitu  

 nepřináší hotová řešení problémů, nenásilně usměrňuje diskusi a debaty 

 vede žáky k porozumění respektování odlišnosti kultur, národů, etnických 

a sociálních skupin a k toleranci 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 motivuje žáky k zamyšlení se nad názory, které jsou jiné než jejich vlastních 

 pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

a konkrétním místům v blízkosti, kde sám bydlí 

Kompetence k podnikavosti 

 v některých případech umožňuje a motivuje spolupráci studentů a vzájemnou pomoc 

 vede studenty k plánování úkolů a postupů 

 vede studenty k uplatňování teoretických poznatků v praxi
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Umí pracovat s filmovým dokumentem a s novinovým 

článkem. Učí se kriticky přejímat informace z periodik. Na 

základě vyplněných pracovních listů a diskuse, řízené 

učitelem, si přímo v hodině osvojuje nejdůležitější 

faktografii. Zdokonaluje se při domácí přípravě ve 

skupinové práci. Samostatně vyhledává informace 

a zpracovává medailony účastníků historických událostí. 

Své názory vhodnou formou prezentuje. 

Vznik Československé republiky Výchova k myšlení v globálních 

a evropských souvislostech 

Umí popsat životní styl obyvatel na příkladu filmových 

herců I. republiky a chápe, jak byl ovlivňován 

celospolečenskými změnami. Dokáže najít společné rysy 

a problémy s naší současností. 

Kulturní a společenský život za I. republiky  MPV Č 3. ročník, VV 2. ročník, 

HV 2. ročník 

Dokáže odpovědět na otázky vycházející z rozhlasové 

diskuse odborníků. Uvědomuje si složitost tohoto období 

a chápe mezinárodní souvislosti a orientuje se v politické 

situaci sousedních států.  

Mnichov 1938 MPV ZSV politologie 2. ročník 

(demokracie), 3. ročník 

(ideologie) 

Student dokáže analyzovat historické prameny - vyhlášky. 

Na základě tří písemných pramenů umí Kriticky zhodnotit 

nařízení, která vedla ke ztrátě občanských práv.  

 Zjištěné informace z dobových oficiálních sdělení dokáže 

porovnat s jinými zdroji. Uvědomuje si, že pro 

objektivnější historické poznání je nezbytné vycházet 

z více zdrojů. Student formuluje vlastními slovy rozdíl 

Odsun Němců MPV ZSV 2. ročník (právo), 

3. ročník (politologie – lidská 

práva). Příběhy bezpráví 

(člověk v tísni) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

mezi dobovou a současnou interpretací kontroverzních 

témat. 

Student rozvíjí svou schopnost srovnávat jednotlivé 

prameny, v tomto případě korespondenci a dobové 

novinové články. Dále pak rozumí textu a pojmům, které 

využívala komunistická propaganda. 

Politické procesy MPV ZSV 2. ročník 

Výchova demokratického 

občana, 1. ročník (psychologie – 

davové chování) 

Kriticky hodnotí tendenčnost výkladu kolektivizace na 

příkladu filmových ukázek z různých časových období. 

Uvádí a chápe dobovou terminologii. Vysvětlí, jak tyto 

události ovlivnily běžný život obyvatel.  

Kolektivizace MPV ZSV 2. ročník 

Výchova demokratického 

občana 

Pracuje s fotografií, jako historickým pramenem. Rozumí 

tomu, že fotografie mohou ovlivňovat vnímání událostí 

a jednání lidí, a tito lidé jako jednotlivci pak reprezentují 

svou dobu. Při porovnání sledovaného období se 

současností je schopen určit rozdílné a společné rysy. 

1968 MPV ZSV 3. ročník (politologie) 

Ovládá práci s rodinnou pamětí. Na základě osobních 

rozhovorů umí získat informace, které dokreslují dobu 

z jedinečného pohledu konkrétního blízkého člověka. Je 

schopen tyto výpovědi prezentovat, konfrontovat 

s odlišnými názory jiných pamětníků a zasadit je do 

kontextu oficiálního pohledu historiků. 

„Spokojený občan v období normalizace“. MPV ZSV 3. ročník (politologie) 

Dokáže na základě dokumentů charakterizovat dobovou 

každodennost. Kriticky se vymezuje k negativním jevům 

komunistického režimu. Nepodléhá zjednodušenému 

hodnocení minulého režimu.  

Životní styl 1969 - 1989 MPV ZSV 1. ročník (sociologie, 

psychologie) 



55 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Dokáže pracovat s rodinnou pamětí, s texty, s dobovým 

tiskem a karikaturou. Umí samostatně vyhledávat 

informace a vytvářet medailony účastníků historických 

událostí. Své názory a práce vhodnou formou prezentuje. 

1989 MPV  

VV – práce s karikaturou, 

Č práce s tiskem 

 


