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Český jazyk a literatura Č1, Č3 – volitelné 
předměty ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Volitelný vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Vychází 

ze vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura. 

Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa 

gymnázia. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 

umožňují vhodně se vyjadřovat, správně vnímat různá jazyková sdělení, správně psát. 

V literární výchově žáci získávají všeobecný přehled o historickém a žánrovém vývoji 

literatury, prostřednictvím četby se seznamují se základními literárními druhy, učí se 

formulovat vlastní názor a respektovat názory druhých. Nedílnou součástí literární výchovy je 

rozvíjení emocionálního a estetického vnímání žáků. 

Výuka semináře navazuje na vyučovací předmět a je zaměřena na rozvoj čtenářských 

a jazykových dovedností se zřetelem prohloubit a zkvalitnit přípravu na ústní maturitní 

zkoušku. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Volitelný seminář ve 4. ročníku má 1, resp. 3 hodinu týdně.  

Tříhodinový seminář zahrnuje i náplň jednohodinového semináře. Bude orientován na 

literaturu od 60. let do současnosti. Kromě vlastní interpretace vybraných textů budou 

probírány i literární souvislosti, dobový kontext, umělecké směry a teorie literatury. Svým 

zaměřením odpovídá požadavkům vyšší úrovně maturitní zkoušky. Jednohodinový seminář je 

určen pouze k nácviku interpretace uměleckého a neuměleckého textu, slouží tedy jako 

praktická příprava k ústní maturitní zkoušce. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako u vyučovacího předmětu český jazyk 

a literatura 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby. 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUMIKACE  

Analyzuje komplexně text a svá tvrzení 

argumentačně zdůvodňuje. 

V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu 

a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně 

využívá možností grafického členění textu. 

V písemném i mluveném projevu volí vhodné 

výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu 

k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu 

a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov 

v daném kontextu.  

Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví 

a slovotvorných a syntaktických principů českého 

jazyka.  

Využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích,  

aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle 

záměru mluvčího k vhodnému vyjádření 

myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému 

strukturování výpovědí a k odlišení záměru 

mluvčího.  

Vhodně užívá a kombinuje jednotlivé funkční styly, 

slohové postupy a útvary. 

Práce s uměleckým a neuměleckým textem 

Umělecký styl 

Narativní postupy (řeč přímá, nepřímá, 

nevlastní přímá, polopřímá), monolog a dialog 

v textu. Styl výrazných osobností literatury. 

Pěstování prvků individuálního stylu na základě 

využití znalostí rysů stylu uměleckého. 

Jazyk a kompozice beletristického vypravování. 

Kombinace vyprávěcích, popisných a úvahových 

prvků v jazykovém projevu uměleckém 

a v jazykovém projevu žákovském. 

Shrnutí a aplikace poznatků a dosud získaných 

zkušeností z jazykové a literární složky předmětu 

ve vlastní slohové tvorbě 

Administrativní styl 

Odborný styl 

Publicistický styl 

Prostě sdělovací styl 

charakteristické rysy  

typické slohové útvary 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; jak 

poznávám, myslím, cítím. 

Spolupráce a soutěž; sociálně-

komunikační dovednosti 

výhodné pro spolupráci. 

Mediální výchova Média 

a mediální produkce 

Mediální produkty a jejich 

významy; naučit se 

vyhodnocovat kvalitu 

a význam informačních zdrojů 

(projev, proslov) 

Účinky mediální produkce 

a vliv médií; racionálně 

nakládat se symbolickými 

obrazy; vyhledávat „nedořečená“ 

místa v textu (zamlčené otázky, 

manipulaci slovem i obrazem), 

občanské postoje ve veřejných 

projevech 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby. 

V mluveném i psaném projevu využívá vhodně 

slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků 

češtiny. 

Používá různé prostředky textového navazování 

vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti 

a logické souvislosti sdělení; rozčlení text podle 

jeho obsahově tematické složky.  

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

 

Přesahy: 

Literatura – texty současných 

autorů. 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE LITERÁRNÍ KOMUNIKACE  

Vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české a světové lit., významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a interpretuje 

jejich přínos pro vývoj literárního myšlení a umění. 

Doloží na základě vlastní četby základní rysy 

uměleckých směrů v literárním díle. Samostatně 

interpretuje dramatické, filmové či televizní 

zpracování literárních děl. 

Rozpozná typy promluv a vyprávěcí postupy 

a dokáže je charakterizovat; posoudí jejich funkci 

v konkrétním textu. 

V konkrétním příkladě básnického textu pozná 

specifické prostředky básnického jazyka, vysvětlí 

Práce s uměleckým textem 

Česká a světová literatura 2. poloviny 20. století 

Učitel si po dohodě se studenty vybírá z následující 

nabídky: 

Drama 

V. Havel – Odcházení, Zahradní slavnost 

J. Topol – Kočka na kolejích 

Poezie 

F. Hrubín – Romance pro křídlovku 

V. Hrabě – Blues pro bláznivou holku 

K. Kryl – Kníška Karla Kryla 

J. Skácel – Smuténka 

Próza 

L. Fuks – Spalovač mrtvol 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech Žijeme v Evropě 

evropské kulturní hodnoty, 

významné události, velcí 

Evropané,  

Multikulturní výchova 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů. 

Vztah ke spolupráci mezi lidmi 

z různého kulturního prostředí.  

Ekologická výchova; Vliv 

člověka na životní prostředí; 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby. 

jejich funkci v textu a zhodnotí estetický účinek 

sdělení. 

Najde příklady využití jednoho textu v textu jiném 

a vysvětlí jeho funkci. 

Pochopí smysl textu, objasní důvody a důsledky 

různých interpretací (i dezinterpretací) textu. 

Objasní rozdíly mezi oblastmi literatury vážné, 

středního proudu a literárního braku. 

B. Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále 

M. Kundera – Nesmrtelnost 

K. Legátová – Jozova Hanule 

A. Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

V. Páral – Milenci a vrazi 

P. Šabach – Jak potopit Austrálii 

J. Topol – Anděl 

M. Urban – Sedmikostelí 

M. Viewegh – Báječná léta pod psa 

Světová literatura 

U. Eco – Jméno růže 

G. García Márquez – Sto roků samoty 

T. Morrisonová m- Milovaná 

T. Pratchett – Barva kouzel (Soudné sestry) 

A. Solženicyn – Jeden den Ivana Děnisoviče 

W. Styron – Sophiina volba 

J. R. R. Tolkien – Pán prstenů 

K. Vonneguth – Groteska 

příčiny a důsledky globálních 

ekologických problémů. 

vědomí osobní odpovědnosti 

život v souladu s přírodou – 

varování před nezodpovědností 

vědců, politiků i občanů, 

zneužitím techniky a vynálezů, 

před katastrofickými důsledky 

v narušení přírodní rovnováhy 

Přesahy: 

Dějepis – historický kontext 

daného období 

Základy společenských věd – 

filozofické směry 20. století, 

myšlení o společnosti v daném 

období 

Estetická výchova – 20. stol. ve 

výtvarném umění a hudbě 
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Úvod do odborné angličtiny A1 – volitelný 
předmět pro 4. ročník SE 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Seminář z odborné angličtiny vede studenty k přípravě ke studiu odborné literatury 

v angličtině na vysoké škole především na fakultách s přírodovědným zaměřením. Umožňuje 

zvládnutí základní terminologie a orientaci v odborném stylu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Seminář je jednohodinový jednou za týden. Počet studentů je dán zájmem studentů o tento 

seminář a pohybuje se mezi 11 a 16 studenty. Výuka probíhá v učebnách gymnázia. Pro 

prezentace je třeba využít učebnu s dataprojektorem. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení klíčových 
kompetencí 

Kompetence k učení 

 učitel zadáváním úloh a prací s odbornými texty v angličtině vede žáky k uplatnění 

znalostí z jiných oborů 

 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 

 učitel zařazuje do výuky témata týkající se problematiky každodenního života 

 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 

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 vědomostí studentů z jiných oborů k vysvětlení odborné problematiky 
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 učitel využívá zkušeností a poznatků studentů, kteří dlouhodobě pobývali v anglicky 

mluvících zemích  

Kompetence občanská 

 učitel vede studenty ke sledování řešení globálních problémů v jiných zemích 

 učitel vede žáky k zájmu o významné osobnosti české vědy a jejich uplatnění ve světě 

 učitel vede žáky k zájmu a k ochraně životního prostředí a ohrožené živočišné druhy 

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 textu 

či dokumentu složitějšího obsahu na aktuální téma.  

Orientuje se ve struktuře a rozliší hlavní a doplňující 

informace. 

Četba odborných textů. Základy odborné 

terminologie. Vysvětlení grafů  

a statistických údajů. 

Biologie člověka. Latina – 

terminologie. Matematika – 

statistika. 

Reprodukuje přečtený či vyslechnutý autentický text. 

Formuluje svůj názor a zdůvodní jej. Dokáže vyjádřit souhlas 

či nesouhlas s názorem oponenta. 

Prezentace tématu. Vyjadřování 

argumentace a názoru. 

 

Popíše proces výroby produktu. Vysvětlí vznik přírodních 

jevů. 

Věda a technika – porozumění popisnému 

textu.  

Biochemie. Technologie výroby. 

Psaní resumé.  Ukázky shrnutí odborných prací. Použití 

knižního stylu v písemné formě. 
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Obchodní angličtina A3 – volitelný předmět pro 
4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Seminář Business English vede studenty k orientaci ve světě obchodní angličtiny. Při výuce se 

vychází z pokročilé znalosti anglického jazyka a zároveň se využívají i znalosti ze vzdělávacích 

oblastí Člověk a svět práce a Člověk a společnost. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá třikrát týdně v 45 minutových seminářích, přičemž dvě hodiny jsou vedeny 

českým lektorem a jedna hodina rodilým mluvčím. Počet studentů v semináři je závislý na 

zájmu studentů. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 učitel vede studenty k osvojování efektivní strategie vedoucí ke zvládnutí cizího 

jazyka 

 učitel systematicky vede studenty k orientaci v primárních zdrojích a jejich 

porozumění 

 učitel učí studenty zpracovávat informace z různých zdrojů  

Kompetence k řešení problémů 

 učitel využívá projektové vyučování 

 učitel zařazuje do výuky témata týkající se problematiky světa práce a obchodu. 

Kompetence komunikativní 

 učitel vytváří dostatek komunikativních situací, zejména přehrávání scének, 

a zaměřuje se na aktuální a autentické typy textů 

 učitel vede studenty k tomu, aby uměli naslouchat názoru jiných, vhodně na něj 

reagovat a spolupracovat s ostatními, a to pomocí formální angličtiny 

 učitel vede studenty k tomu, aby byli schopni vhodně a efektivně komunikovat 

formou elektronické i tradiční korespondence 

Kompetence sociální a personální 

 učitel zařazuje všechny sociální formy práce a efektivně je střídá, např. práce ve 

skupinách, práce jednotlivce, diskuze, zamyšlení 

 učitel učí studenty hodnocení a sebehodnocení 
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Kompetence občanské 

 učitel učí studenty prostřednictvím cizího jazyka uvědomit si vlastní identitu, např. 

seznámení cizince se svou zemí a její ekonomickou situací 

 učitel učí studenty vcítit se do situace druhých (základy asertivního jednání) 

Kompetence k podnikavosti 

 učitel usiluje o to, aby studenti v cizím jazyce využívali znalosti z jiných předmětů 

(zejm. ekonomie, psychologie, politologie, zeměpis) 

 učitel podněcuje studenty k zodpovědnému plnění úkolů v daném termínu 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Porozumí hlavním bodům a myšlenkám 

autentického čteného textu či písemného projevu 

složitějšího obsahu týkajícího se světa práce 

a obchodu. 

Orientuje se ve struktuře textu a rozliší hlavní 

a doplňující informace. 

Umí odvodit význam neznámých slov 

Fonetika – zvuková výstavba slova, zvuková 

stránka věty, redukovaná výslovnost. 

Pravopis – správné psaní složitějších slov, základy 

odvozování slov, interpunkce. 

Gramatika – slovosled, předložky, jmenné 

a verbální fráze, rozvité věty vedlejší, složitá 

souvětí, odvozování. 

Slovní zásoba – ustálená spojení, idiomy, frázová 

slovesa, odborné výrazy a fráze. 

Člověka a práce 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Formuluje svůj názor srozumitelně, správně 

a plynule. 

Umí si obhájit svůj názor a oponovat názorům, se 

kterými nesouhlasí 

Reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text. 

Přednese souvislý projev na zadané téma. 

Sestaví souvislý text. 

S porozuměním přijímá a srozumitelně 

i gramaticky správně předává obsahově složitější 

informace. 

Slovní zásoba a mluvnické struktury umožňující: 

Vyjádření postoje, stanoviska a emocí. 

Písemný projev – podrobný,  

motivační dopis, inzerát a odpověď na něj, 

životopis, objednávka 

Ústní projev – popis fotografie, diskuse, 

telefonický hovor, každodenní situace, prezentace 

obchodního plánu, prezentace své osobnosti 

v rámci pohovoru 

Čtený či slyšený text – porozumění informačním, 

popisným, faktografickým a odborným textům 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Interakce – formální i neformální rozhovor, 

diskuse, obchodní korespondence, strukturované 

pohovory, vyjednávání a smlouvání 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Je schopen vyjádřit a obhájit svá stanoviska 

písemně i ústně. 

Reaguje spontánně a gramaticky správně 

v kontextu formálních situací. 

Používá vhodné výrazy a frazeologické obraty. 

Komunikuje plynule na témata týkající se práce, 

obchodu a ekonomiky. 

Efektivní komunikace: komunikační strategie, 

telefonování 

Svět práce: inzerce, motivační dopis, životopis, 

pracovní pohovor,  

Obchodní korespondence: formální dopis, 

objednávka, rezervace, zrušení rezervace 

Vyjednávací strategie 

Člověk a svět práce; trh práce 

a profesní volba 

Osobnostní a sociální 

výchova; seberegulace, 

organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

Mediální výchova; média 

a mediální produkce 

mediální produkty a jejich 

význam 
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Maturitní seminář z anglického jazyka - volitelný 
předmět pro 4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Maturitní seminář z angličtiny nadstandardním způsobem rozvíjí znalosti a dovednosti 

spojené s přípravou k maturitní zkoušce z  anglického jazyka. Předpokládá se, že si tento 

seminář budou vybírat studenti, kteří chtějí konat profilovou maturitní zkoušku z anglického 

jazyka. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Seminář je dotován v rozsahu jedna vyučovací hodina za týden. Počet studentů je dán zájmem 

studentů o tento seminář a pohybuje se mezi 11 a 16 studenty. Výuka probíhá v učebnách 

gymnázia. Pro prezentace je třeba využít učebnu s dataprojektorem. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení klíčových 
kompetencí 

Kompetence k učení 

 učitel zadáváním úloh a prací s texty tematicky pokrývajícími následující maturitní 

okruhy v angličtině vede studenty k uplatnění a propojování znalostí z jiných oborů 

(např. historie, literatura, sociologie, ekologie) 

 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 zejména o formu týmové (skupinové) práce, především o metodu problémového 

vyučování 

 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 

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 
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 učitel využívá vědomostí studentů z jiných oborů k vysvětlení odborné problematiky 

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

mluvících zemích  

Kompetence občanská 

 učitel vede studenty ke sledování řešení globálních problémů v jiných zemích 

 učitel vede žáky k zájmu o významné osobnosti české vědy a kultury a jejich uplatnění 

ve světě 

 učitel vede žáky k zájmu a k ochraně životního prostředí, kulturních památek a zájmu o 

kulturu a literaturu vůbec 

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 

textu či dokumentu složitějšího obsahu na aktuální téma.  

 Orientuje se ve struktuře a rozliší hlavní a doplňující 

informace. 

 Četba odborných textů. Základy 

odborné terminologie. 

  historie, ekologie 

 literatura, sociologie, 

odborná terminologie 

 Reprodukuje přečtený či vyslechnutý autentický text. 

Formuluje svůj názor a zdůvodní jej. Dokáže vyjádřit 

souhlas či nesouhlas s názorem oponenta. 

 Prezentace tématu. Vyjadřování 

argumentace a názoru. 

 

 Popíše historické období, problémy současného světa. 

Dokáže shrnout obsah literárního díla. Vysvětlí vznik 

přírodních jevů a příčiny socioekonomických problému 

současného světa 

 Porozumění popisnému textu 

z různých oblastí – věda, historie, 

literatura, sociologie.  

 

 Psaní resumé.   Ukázky shrnutí odborných prací. 

Použití knižního stylu v písemné 

formě. 
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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 

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  
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

a 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. 
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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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Latina L1 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

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 je ve 4. ročníku 1 hodina týdně. 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. – 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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Matematika M3 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Matematika M3 zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. 

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 

M3 – rozšíření a procvičení učiva spolu s úvodem do komplexních čísel a diferenciálního počtu 

představuje volitelný předmět pro studenty 4. ročníku s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Matematika 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 

na základě znalostí učiva předchozích ročníků 

systematizuje učivo, uvědomuje si souvislosti 

mezi jednotlivými částmi matematiky 

efektivně řeší rovnice a nerovnice různých typů, 

rozlišuje ekvivalentní a důsledkové úpravy 

s nutností provedení zkoušky, v jednodušších 

případech diskutuje řešitelnost a počet řešení 

upravuje matematické výrazy 

účelně využívá kalkulátor 

propojuje různé metody řešení (početní 

a grafické) 

k přesnému matematickému vyjadřování využívá 

množinově-logický jazyk 

exponenciální a logaritmickou závislost využívá 

v praktických úlohách 

vektorový počet aplikuje v rovinných úlohách 

bezpečně pozná typ kuželosečky a diskutuje 

vzájemnou polohu přímky a kuželosečky 

v závislosti na parametru 

při řešení příkladů rozlišuje variace, permutace, 

kombinace 

počítá s kombinačními čísly a faktoriály, aplikuje 

binomickou větu v jednoduchých příkladech 

zná základní definici pravděpodobnosti 

Rozšíření a procvičení jednotlivých částí 

středoškolské matematiky 

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 

Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice 

Úpravy algebraických výrazů 

Absolutní hodnota 

Iracionální rovnice 

Výroky 

Množiny 

Exponenciální funkce a rovnice 

Logaritmické funkce a rovnice 

Goniometrické funkce a rovnice 

Analytická geometrie lineárních útvarů 

v rovině 

Analytická geometrie kuželoseček 

Kombinatorika 

Pravděpodobnost a statistika 

Posloupnosti 

Nekonečné řady 

Důkazy v matematice 

Osobnostní a sociální výchova; 

Rozvoj sebedůvěry, odpovědnosti, 

komunikace 

Výchova k myšlení; nalézání 

souvislostí mezi jevy a procesy 

Mediální výchova; vyhodnocování 

kvality informačních zdrojů, vytváření 

vlastního názoru a jeho obhájení 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

využívá při výpočtech nezávislosti jevů 

zná pojem binomické rozdělení 

rozumí základním statistickým pojmům 

a orientuje se v grafech 

chápe posloupnost jako speciální případ funkce 

rozlišuje aritmetickou a geometrickou 

posloupnost a využívá je při řešení úloh z praxe 

vnímá součet nekonečné geometrické řady jako 

příklad limity posloupnosti 

rozliší reálnou a imaginární složku komplexního 

čísla 

umí určit číslo komplexní sdružené 

provádí základní algebraické operace 

s komplexními čísly 

umí znázornit komplexní čísla v Gaussově rovině 

umí určit absolutní hodnotu komplexního čísla 

a zná její geometrický význam 

umí vyjádřit komplexní číslo v algebraickém 

i goniometrickém tvaru 

umí umocnit komplexní číslo užitím Moivreovy 

věty 

umí řešit lineární rovnice, kvadratické rovnice 

s reálnými koeficienty 

Komplexní čísla 

Algebraický a goniometrický tvar 

komplexního čísla 

Znázornění komplexního čísla v Gaussově 

rovině 

Početní operace s komplexními čísly 

Absolutní hodnota komplexního čísla 

Moivreova věta 

Řešení rovnic v množině komplexních čísel 

(lineární, kvadratické) 

Osobnostní a sociální výchova; učí 

překonávání vžitých představ 

a odhalování souvislostí algebry 

a geometrie 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

chápe pojem spojitost funkce v bodě i v intervalu 

s využitím grafů jednoduchých funkcí 

chápe pojem vlastní limita funkce 

umí vypočítat limity funkcí v jednoduchých 

příkladech 

rozumí pojmu derivace funkce v bodě a na 

intervalu a ovládá pravidla pro derivování funkcí 

diferenciální počet využívá při vyšetřování 

monotónnosti a extrémů funkcí 

umí zapsat rovnici tečny ke grafu funkce v daném 

bodě 

Úvod do diferenciálního počtu 

Spojitost funkce 

Limita funkce 

Derivace funkce 

Průběh funkce 

Osobnostní a sociální výchova; 

Rozvoj sebedůvěry, odpovědnosti, 

komunikace 

Výchova k myšlení; nalézání 

souvislostí mezi jevy a procesy 

Mediální výchova; vyhodnocování 

kvality informačních zdrojů, vytváření 

vlastního názoru a jeho obhájení 
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Matematika M51 – volitelný předmět ve 
4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Matematika M51 zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. 

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 

M51 – rozšíření a procvičení učiva představuje tři hodiny v rámci pětihodinové volitelné 

matematiky, do které ještě patří dvě hodiny M52 se zaměřením na komplexní čísla, 

diferenciální a integrální počet. Studenti budou hodnoceni z předmětu M51 jednou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Matematika 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 

na základě znalostí učiva předchozích ročníků 

systematizuje učivo, uvědomuje si souvislosti 

mezi jednotlivými částmi matematiky 

efektivně řeší rovnice a nerovnice různých typů, 

rozlišuje ekvivalentní a důsledkové úpravy 

s nutností provedení zkoušky, v jednodušších 

případech diskutuje řešitelnost a počet řešení 

umí použít matice a determinanty při řešení 

soustavy lineárních rovnic 

upravuje matematické výrazy 

účelně využívá kalkulátor 

propojuje různé metody řešení (početní 

a grafické) 

k přesnému matematickému vyjadřování využívá 

množinově-logický jazyk 

exponenciální a logaritmickou závislost využívá 

v praktických úlohách 

vektorový počet aplikuje v rovinných 

i prostorových úlohách 

bezpečně pozná typ kuželosečky a diskutuje 

vzájemnou polohu přímky a kuželosečky 

v závislosti na parametru 

umí sestrojit v jednoduchých příkladech 

trojúhelník nebo čtyřúhelník ze zadaných prvků 

Rozšíření a procvičení jednotlivých částí 

středoškolské matematiky 

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 

Matice a determinanty 

Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice 

Úpravy algebraických výrazů 

Absolutní hodnota 

Iracionální rovnice a nerovnice 

Výroky 

Množiny 

Exponenciální funkce a rovnice 

Logaritmické funkce a rovnice 

Goniometrické funkce a rovnice 

Analytická geometrie lineárních útvarů 

v rovině i v prostoru 

Analytická geometrie kuželoseček 

Trojúhelníky a čtyřúhelníky 

Polohové a metrické úlohy v prostoru 

Objemy a povrchy těles 

Kombinatorika 

Pravděpodobnost a statistika 

Posloupnosti 

Nekonečné řady 

Důkazy matematických vět 

Osobnostní a sociální výchova; 

Rozvoj sebedůvěry, odpovědnosti, 

komunikace 

Výchova k myšlení; nalézání 

souvislostí mezi jevy a procesy 

Mediální výchova; vyhodnocování 

kvality informačních zdrojů, vytváření 

vlastního názoru a jeho obhájení 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

v zadaných trojúhelnících a čtyřúhelnících 

dopočítává neznámé údaje 

rozlišuje vzájemné polohy přímek a rovin 

v prostoru, umí znázornit řez mnohostěnu 

rovinou 

dokáže určit vzdálenosti a odchylky útvarů 

aplikuje základní vzorce při výpočtech povrchů 

a objemů těles 

při řešení příkladů rozlišuje variace, permutace, 

kombinace 

počítá s kombinačními čísly a faktoriály, aplikuje 

binomickou větu v jednoduchých příkladech 

zná základní definici pravděpodobnosti 

využívá při výpočtech nezávislosti jevů 

zná pojem binomické rozdělení 

rozumí základním statistickým pojmům 

a orientuje se v grafech 

chápe posloupnost jako speciální případ funkce 

rozlišuje aritmetickou a geometrickou 

posloupnost a využívá je při řešení úloh z praxe 

vnímá součet nekonečné geometrické řady jako 

příklad limity posloupnosti 

v jednoduchých příkladech dokáže užít k důkazu 

metodu přímého nebo nepřímého důkazu, 

důkazu sporem, matematické indukce 



 

33 

Matematika M52 – volitelný předmět ve 
4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Matematika 52 zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. 

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 

M52 je předmět s hodinovou dotací 2 hodiny týdně, který je zaměřen na probrání nových 

témat, a to komplexní čísla, úvod do diferenciálního a integrálního počtu. Předmět M52 je 

součástí pětihodinové volitelné matematiky, která dále obsahuje předmět M51 s tříhodinovou 

dotací. Studenti budou hodnoceni z předmětu M52 jednou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Matematika 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 

rozliší reálnou a imaginární složku komplexního 

čísla 

umí určit číslo komplexní sdružené 

provádí základní algebraické operace 

s komplexními čísly 

umí znázornit komplexní čísla v Gaussově rovině 

zobrazí v Gaussově rovině řešení jednoduchých 

rovnic a nerovnic 

umí určit absolutní hodnotu komplexního čísla 

a zná její geometrický význam 

umí vyjádřit komplexní číslo v algebraickém 

i goniometrickém tvaru 

umí umocnit komplexní číslo užitím Moivreovy 

věty 

umí řešit lineární rovnice, kvadratické rovnice 

s reálnými koeficienty 

umí řešit binomické rovnice a dokáže jejich 

kořeny znázornit v Gaussově rovině 

Komplexní čísla 

Algebraický a goniometrický tvar komplexního 

čísla 

Znázornění komplexního čísla v Gaussově rovině 

Početní operace s komplexními čísly 

Absolutní hodnota komplexního čísla 

Moivreova věta 

Řešení rovnic v množině komplexních čísel 

(lineární, kvadratické, binomické) 

Osobnostní a sociální výchova; učí 

překonávání vžitých představ 

a odhalování souvislostí algebry 

a geometrie 

chápe pojem spojitost funkce v bodě i v intervalu 

s využitím grafů jednoduchých funkcí 

aktivně se seznámí se s různými typy limit funkcí 

umí vypočítat limity funkcí v jednoduchých 

příkladech 

Úvod do diferenciálního počtu 

Spojitost funkce 

Limita funkce 

Derivace funkce 

Průběh funkce 

Osobnostní a sociální výchova; 

Rozvoj sebedůvěry, odpovědnosti, 

komunikace 

Výchova k myšlení; nalézání 

souvislostí mezi jevy a procesy 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

rozumí pojmu derivace funkce v bodě a na 

intervalu a ovládá pravidla pro derivování funkcí 

diferenciální počet využívá při vyšetřování 

monotónnosti a extrémů funkcí, pro určení 

konvexnosti, konkávnosti a inflexe funkcí 

umí zapsat rovnici tečny ke grafu funkce v daném 

bodě 

aplikuje diferenciální počet při určování extrémů 

a okamžitých změn v jednoduchých úlohách 

z praxe, geometrie a fyziky 

Užití diferenciálního počtu Mediální výchova; vyhodnocování 

kvality informačních zdrojů, 

vytváření vlastního názoru a jeho 

obhájení 

rozumí pojmům primitivní funkce, neurčitý 

a určitý integrál 

ovládá základní integrační metody 

využívá integrální počet v praktických úlohách 

Úvod do integrálního počtu 

Primitivní funkce 

Základní vzorce pro primitivní funkce 

Integrační metody 

Určitý integrál 

Aplikace integrálního počtu při výpočtu obsahů 

rovinných obrazců a objemů rotačních těles 

Osobnostní a sociální výchova; 

Rozvoj sebedůvěry, odpovědnosti, 

komunikace 

Výchova k myšlení; nalézání 

souvislostí mezi jevy a procesy 

Mediální výchova; vyhodnocování 

kvality informačních zdrojů, 

vytváření vlastního názoru a jeho 

obhájení 
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Deskriptivní geometrie DG1 – volitelný předmět 
ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka deskriptivní geometrie přispívá k pochopení 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 

DG1 představuje volitelný předmět pro studenty 4. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina 

týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Matematika 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 

rozlišuje základní vztahy incidence bodů, přímek 

a rovin 

zná základní určení přímky a roviny 

klasifikuje vzájemnou polohu přímek a rovin 

umí využít kritéria rovnoběžnosti a kolmosti 

přímek a rovin k zdůvodnění jejich rovnoběžnosti 

a kolmosti 

stanovuje odchylky přímek a rovin 

graficky určuje vzdálenosti bodů, přímek a rovin 

chápe princip promítání 

rozlišuje rovnoběžné a středové promítání 

chápe osovou afinitu jako další příklad zobrazení 

Úvod do deskriptivní geometrie 

Základy stereometrie 

Promítání 

Osová afinita 

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 

využívá vlastnoručně zhotovené modely k posílení 

prostorové představivosti 

umí zobrazit body, přímky a úsečky 

určuje na přímce body, jejichž kóty jsou celá čísla 

rozhoduje o vzájemné poloze přímek 

využívá sklápění roviny k řešení úloh v promítací 

rovině 

umí zobrazit rovinu, její hlavní a spádové přímky 

využívá otáčení roviny k řešení úloh v obecné 

rovině 

Kótované promítání 

zobrazení bodu, přímky, úsečky 

stupňování přímky 

zobrazení dvojice přímek 

sklápění promítací roviny přímky do 

průmětny 

zobrazení roviny, hlavní a spádové přímky 

otáčení roviny do průmětny 

průsečnice rovin 

průsečík přímky a roviny 

přímka kolmá k rovině 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

stanovuje průsečnici rovin a průsečík přímky 

s rovinou 

znázorňuje přímku kolmou k rovině 

aplikuje kótované promítání v jednoduchých 

příkladech řešení střech, určení profilu terénu 

a navrhnutí výkopu a náspu 

řešení střech 

profil terénu 

výkop a násep 

využívá vlastnoručně zhotovené modely k posílení 

prostorové představivosti 

umí zobrazit body, přímky a roviny 

znázorňuje sdružené průměty mnohostěnu 

provádí řez hranolu rovinou 

dokáže zobrazit síť kosého hranolu 

Mongeovo promítání 

zobrazení bodu, přímky a roviny 

zobrazení mnohostěnu 

řez hranolu rovinou 

síť hranolu 

 

umí zobrazit body, přímky a roviny Axonometrie 

zobrazení bodů, přímek a rovin 
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Fyzika F3 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je 

součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií, vede je 

k poznávání vztahů a souvislostí mezi všemi přírodními vědami, k objasňování přírodních 

zákonitostí, k rozvíjení logického myšlení, k vytváření a ověřování hypotéz a v neposlední 

řadě k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie. 

Vyučovací předmět Fyzika zahrnuje vzdělávací obor Fyzika, který je součástí vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda dle RVP G. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena témata 

z průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, Mediální výchova a Environmentální výchova. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Ve čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit v rámci volitelných předmětů fyziku v rozsahu 

3 hodiny. Tento předmět je věnován opakování a procvičování učiva fyziky. 

Cílem tohoto předmětu je připravit studenty k přijímacím zkouškám a ke studiu na lékařských 

a přírodovědných vysokých školách. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Fyzika 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 

MECHANIKA MECHANIKA  

 používá s porozuměním zavedené fyzikální 

veličiny 

 převádí jednotlivé jednotky 

 rozlišuje skalární veličiny od vektorových 

Fyzikální veličiny a jednotky 

soustava jednotek SI a jednotky užívané spolu 

s nimi 

převody jednotek 

skalární a vektorové veličiny, operace s vektory 

VMEGS – význam soustavy SI 

pro rozvoj vědeckých 

a hospodářských styků 

 rozhodne, o jaký druh pohybu se jedná 

 užívá základní kinematické vztahy při řešení 

problémů a úloh o pohybech rovnoměrných 

a rovnoměrně zrychlených (zpomalených) 

 sestrojí grafy pro jednotlivé pohyby a využívá je 

k řešení úloh 

Kinematika hmotného bodu 

 druhy pohybů, rovnoměrně přímočarý, 

rovnoměrně zrychlený, grafy závislosti dráhy 

a rychlosti na čase, zrychlení: definice a vztahy, 

volný pád, rovnoměrný pohyb po kružnici: 

obvodová a úhlová rychlost, perioda, frekvence, 

dostředivé zrychlení 

 rotující soustavy, Coriolisova síla 

Matematika; Vyjádření 

neznámé ze vzorce; Soustavy 

rovnic; Práce s grafem; 

interpretace 

 určí v konkrétních situacích síly působící na 

těleso a určí výslednici sil 

 využívá Newtonovy pohybové zákony 

k předvídání pohybu těles 

 umí předpovědět pohyb tělesa v neinerciální 

vztažné soustavě s použitím setrvačných sil 

Dynamika hmotného bodu 

 Newtonovy zákony, formulace, vysvětlení, 

hybnost a zákon zachování hybnosti, třecí síla – 

klidová, smyková, valivá, dostředivá síla – směr, 

velikost a čím je způsobena, síly na nakloněné 

rovině, inerciální a neinerciální systém – 

setrvačná síla, stav beztíže, odstředivá síla 

 skládání a rozklad sil 

 inerciální a neinerciální vztažná soustava 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Významní 

fyzikové (Galilei, Newton) 

Osobnostní a sociální 

výchova; Přesná komunikace 

(srozumitelnost, přesnost 

sdělení) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 využívá zákony zachování – hmotnosti, 

hybnosti, energie – při řešení problémů a úloh 

 umí vypočítat výkon a účinnost daného 

technického zařízení 

Práce a energie 

 mechanická práce, výkon, příkon, účinnost, 

mechanická energie – potenciální a její druhy, 

kinetická, pojem izolované soustavy, zákon 

zachování mechanické energie pro hmotný bod 

i pro tuhé těleso – energie otáčivého pohybu, 

zákon zachování energie obecně – např. 

v tekutinách, termice, elektromagnetismu, 

jaderné fyzice apod., elektrická práce a energie, 

jednotka kWh 

 rázy 

 perpetuum mobile 

 rce kontinuity 

(zzhmotnosti) 

 Bernoulliho rce (zze) 

 rozliší rozdíl mezi gravitační silou a tíhovou 

silou 

 umí popsat vrhy pomocí jednoduchých pohybů 

a objasnit pomocí konkrétních příkladů 

 odvodí vztah pro kruhovou rychlost 

Gravitační a tíhové pole 

 gravitační a tíhová síla, gravitační a tíhové 

zrychlení, centrální a homogenní pole, 

Newtonův gravitační zákon, formulace, pohyby 

těles v gravitačním poli Země – vrhy: vrh svislý 

vzhůru, vrh vodorovný, vrh šikmý vzhůru, 

z jakých pohybů se skládají, okamžitá rychlost, 

délka vrhu, výška vrhu, dále pak pohyby 

v gravitačním poli Země pro větší rychlosti: 

kruhová, 1. a 2. kosmická rychlost, Keplerovy 

zákony 

Zeměpis; Závislost tíhového 

zrychlení na nadm. výšce 

a šířce; Keplerovy zákony 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Významní 

fyzikové (Kepler, jeho pobyt 

v Praze, Kopernik, T. Brahe) 

 umí popsat a vysvětlit chování kapaliny 

z hlediska její statiky a dynamiky 

Mechanika tekutin 

 hydrostatika a hydrodynamika, hydrostatický 

tlak, hydrostatický paradox, tlak způsobený 

 energie proudící vody 

a energie větru – námět na 

referát 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

vnější silou, Pascalův zákon, hydraulické 

zařízení, Archimédův zákon, vztlaková síla, 

atmosférický tlak, proudění ideální kapaliny, 

rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, 

hydrodynamický paradox, odporová síla při 

vzájemném pohybu tělesa a tekutiny 

 proudění skutečné kapaliny, odpor prostředí, 

základy fyziky letu 

 určí v konkrétních situacích jednotlivé síly, 

jejich výslednici a umí vysvětlit rovnováhu sil 

 určí v konkrétních situacích momenty 

působících sil 

Mechanika tuhého tělesa 

 moment síly, momentová věta, jednoduché 

stroje: páka, kladka, kolo na hřídeli, skládání 

různoběžných a rovnoběžných sil působících na 

těleso, rozklad síly např. na nakloněné rovině, 

dvojice sil, těžiště tělesa a stabilita tělesa, 

otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem osy, moment 

setrvačnosti 

 

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA  

 objasní souvislost mezi vlastnostmi látek 

různých skupenství a jejich vnitřní strukturou 

 vysvětlí stavové veličiny popisující danou látku 

 řeší úlohy z praxe za použití 1. td zákona 

 objasní princip tepelné výměny 

Základy molekulové fyziky a termodynamiky 

 kinetická teorie stavby látek, základní poznatky, 

silové působení mezi částicemi, charakteristika 

jednotlivých skupenství, molární veličiny, 

rovnovážný stav termodynamické soustavy, 

stavové veličiny, vnitřní energie, teplota a její 

souvislost s vnitřní energií, teplo, tepelná 

kapacita, měrná tepelná kapacita a přenos tepla 

 historický přehled vývoje 

názorů na strukturu látek 

(referát) 

 VMEGS – významní evropští 

učenci: Toricceli, Huygens, 

Celsius, lord Kelvin, 

Avogadro, Brown, Einstein 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 Ekologická výchova; Tok 

energie a látek v biosféře 

a ekosystému 

 určí, zda plyn je či není ideální 

 využívá stavovou rovnici IP 

 vyjádří graficky vzájemnou závislost stavových 

veličin 

 řeší úlohy na výpočet práce plynu 

 znázorní kruhový děj, určí horní mez jeho 

účinnosti 

 aplikuje poznatky o kruhovém ději k objasnění 

fce tepelných motorů 

Struktura a vlastnosti plynů 

 rozdělení rychlostí částic plynu, střední 

kvadratická rychlost a souvislost s teplotou, tlak 

plynu, stavová rovnice a různá její vyjádření, 

děje v ideálním plynu – izotermický, 

izochorický, izobarický, adiabatický, jejich 

rovnice, 1. termodynamický zákon a děje 

z hlediska 1. termodynamického zákona, práce 

plynu a kruhový děj, znázornění v pracovním 

diagramu, Carnotův cyklus, 2. termodynamický 

zákon, tepelné motory – parní stroj, spalovací 

motory, reaktivní motor – princip 

využití tepelných dějů – 

kruhový děj 

VMEGS –Boyle, Gay-Lussac, 

Charles, Mariotte 

Environmentální výchova – 

negativní vliv spalovacích 

motorů na životní prostředí, 

omezené zásoby paliv 

 žák rozliší krystalické a amorfní látky 

 uvede příklady deformací 

 řeší úlohy na Hookův zákon, teplotní délkovou 

i objemovou roztažnost 

 uvede příklady jejich praktické aplikace 

Struktura a vlastnosti pevných látek 

 amorfní a krystalická látka, typy mřížek, 

poruchy krystalické mřížky, deformace tělesa 

a druhy deformací, normálové napětí, 

deformační křivka, meze úměrnosti, pružnosti, 

kluzu, pevnosti, Hookův zákon a podmínky 

platnosti, teplotní roztažnost délková, objemová 

a jejich význam v praxi 

návaznost na učivo chemie 

a geologie o typech krystalů 

a vazeb 

práce s MFCHT 

VMEGS – Hooke 

 žák vysvětlí vlastnosti molekul povrchové 

vrstvy 

Struktura a vlastnosti kapalin práce s MFCHT 



 

44 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 objasní význam povrchového napětí 

 vysvětlí vznik kapilární elevace a deprese, 

uvede příklady z praxe 

 povrchová vrstva, povrchové síly, povrchové 

napětí, povrchová energie, kapilární jevy – 

smáčení a nesmáčení stěny nádoby, kapilární 

elevace a deprese, kapilární tlak, význam 

kapilarity v praxi, teplotní roztažnost kapalin, 

teplotní změna objemu a hustoty, anomálie 

vody 

 supratekutost 

 žák vysvětlí jednotlivé změny skupenství 

z hlediska kinetické teorie látek a s použitím 

fázového diagramu 

 interpretuje fyzikální význam měrného 

skupenského tepla 

 sestaví a řeší kalorimetrickou rovnici zahrnující 

změny skupenství 

 vysvětlí rozdíl mezí párou sytou a přehřátou 

 rozumí veličinám, které popisují vodní páru 

v atmosféře 

Změny skupenství 

 popis změn skupenství, tání amorfních 

a krystalických látek, teplota tání, graf závislosti 

teploty látky na dodávaném teple, tuhnutí, 

vypařování a kondenzace, rozdíl mezi 

vypařováním a varem, sublimace, desublimace, 

skupenské teplo, měrné skupenské teplo, fázový 

diagram, křivka syté páry, křivka tání, 

sublimační křivka, trojný bod, kritický bod, sytá 

a přehřátá pára, kalorimetrická rovnice při 

změně skupenství, vlhkost 

práce s grafy 

práce s MFCHT 

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ  

rozhodne, lze-li daný mechanický systém popsat 
modelem mechanického oscilátoru, a řeší 
jednoduché praktické problémy 

Kinematika a dynamika kmitavého pohybu 
 veličiny popisující kmitavý pohyb, základní 

rovnice kmitání, souvislost s pohybem po 

kružnici, rychlost, zrychlení, fáze, skládání 

kmitů, síla způsobující kmitání, závaží na 

Matematika; Goniometrické 
funkce; Vyjádření neznámé ze 
vzorce 



 

45 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

pružině, tuhost pružiny, úhlová frekvence, 

matematické kyvadlo, tlumené a nucené 

kmitání, změny energie, rezonance a její využití 

objasní procesy vzniku, šíření, odrazu 

a interference mechanického vlnění 

Postupné a stojaté vlnění 
 podélné, příčné, rychlost šíření vlnění, vlnová 

délka, rovnice postupné vlny, interference 

vlnění, odraz vlnění na pevném a volném konci, 

vznik stojatého vlnění, zvuk, zdroje zvuku, 

vlastnosti zvuku, výška, barva, intenzita zvuku, 

hlasitost, dB, práh slyšení, práh bolesti, 

ultrazvuk, infrazvuk 

Biologie; Fyziologické účinky 

zvuku 

ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD  

 porovná účinky elektrického pole na vodič 

a izolant 

 využívá Ohmův zákon při řešení praktických 

 problémů 

 umí zapojit obvod s jednoduchými prvky 

Elektrický náboj a pole 
 vzájemné působení nábojů, souhlasné, 

nesouhlasné náboje, Coulombův zákon, 

homogenní a radiální el. pole, el. siločáry, 

vektorový a skalární popis – intenzita 

a potenciál, ekvipotenciální plochy, el. napětí, el. 

práce při přenosu náboje, vodič a izolant v el. 

poli, elektrostatická indukce, polarizace 

dielektrika, relativní permitivita, kondenzátor 

a jeho kapacita, deskový kondenzátor a další 

druhy kondenzátorů, zapojení kondenzátorů 

 

 řeší jednoduché praktické problémy týkající se 

 elektrických obvodů a zdroje 

Elektrický proud v kovech VMEGS – Ohm, Volta, 

Kirchhoff 



 

46 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 umí porovnat výkony některých spotřebičů 

 vysvětlí pokles elm. napětí zdroje při jeho 

zatížení 

 používá reostat a potenciometr k regulaci U a I 

 jednoduchý obvod a jeho části, el. proud a jeho 

jednotka, technický směr proudu, el. odpor – 

příčina, závislost na parametrech vodiče a na 

teplotě, voltampérová charakteristika vodiče, 

rezistor, reostat, Ohmův zákon pro část obvodu, 

zapojování rezistorů, vlastnosti stejnosměrných 

zdrojů (měkký a tvrdý zdroj), zatěžovací 

charakteristika, zkratový proud, Ohmův zákon 

pro celý obvod, el. energie v obvodu 

stejnosměrného napětí, práce, výkon, účinnost 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení 

elektrického proudu v polovodičích při analýze 

chování těles z těchto látek v elektrických 

obvodech 

Elektrický proud v polovodičích 
 vlastní a příměsové polovodiče, závislost 

vodivosti na teplotě, termistory, fotorezistory, 

elektronová a děrová vodivost, dioda, zapojení 

v propustném a závěrném směru, voltampérová 

charakteristika diody, tranzistor a jeho části, 

princip tranzistoru, proudový zesilovací činitel, 

schematické značky, využití diody a tranzistoru 

 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení 

elektrického proudu v elektrolytech při analýze 

chování těles z těchto látek v elektrických 

obvodech 

 vysvětlí rozdíl mezi vedením proudu v kovech 

a kapalinách 

 řeší úlohy s použitím Faradayovy konstanty 

Elektrický proud v elektrolytech 
 disociace, elektrolýza, popis při průchodu 

proudu elektrolytem, chemické děje na 

elektrodách, odpor elektrolytu, voltampérová 

charakteristika elektrolytu, Faradayovy zákony 

elektrolýzy, užití elektrolýzy v praxi, galvanický 

Chemie; Elektrolýza 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech; Významní 
chemici – Heyrovský 

EV – ochrana životního 

prostředí – péče o akumulátory 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 zná princip galvanického článku a akumulátoru 

 vysvětlí praktické použití elektrolýzy i její 

negativní projevy 

článek – suchý článek, akumulátor, kapacita 

akumulátoru 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení 

elektrického proudu v plynech a vakuu při 

analýze chování těles z těchto látek 

v elektrických obvodech 

 popíše druhy výbojů a příčiny jejich vzniku¨ 

 uvede příklady praktického využití výbojů 

 vysvětlí podstatu katodového záření a jeho 

použití v praxi 

Elektrický proud v plynech a vakuu 
 ionizace, podmínky vzniku výboje, výboj 

nesamostatný a samostatný, voltampérová 

charakteristika výboje, druhy výboje – jiskrový, 

obloukový, doutnavý, výboje za atmosférického 

tlaku, za sníženého a zvýšeného tlaku, praktické 

využití, katodové záření a princip obrazovky 

 

MAGNETICKÉ POLE MAGNETICKÉ POLE  

 umí vypočítat velikost magnetické síly působící 

na vodiče případně částice v různých 

prostředích 

 zná význam permeability 

Stacionární magnetické pole 
 zdroje mag. pole – permanentní magnet, mag. 

pole Země, vodič s proudem, cívka, magnetické 

indukční čáry, magnetická indukce, magnetická 

síla – na vodič s proudem, mezi dvěma 

rovnoběžnými vodiči, na nabitou částici, 

magnetické vlastnosti látek, diamagnetické, 

paramagnetické, feromagnetické látky, jejich 

vlastnosti, hysterezní křivka, elektromagnet 

a příklady využití 

VMEGS – Oersted, Tesla, 

Lorentz 

 využívá zákon elektromagnetické indukce 

k řešení 

Nestacionární magnetické pole 
 indukované napětí a proud, magnetický 

indukční tok, elektromagnetická indukce, 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech; Významní 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 problémů a k objasnění funkce elektrických 

zařízení 

Faradayův zákon elmag. indukce, Lenzův zákon, 

vlastní indukce, indukčnost cívky, chování cívky 

při zapnutí a vypnutí proudu v obvodu, 

Foulcaultovy vířivé proudy, energie 

magnetického pole cívky, reproduktor, 

mikrofon 

fyzikové (Faraday) 
Biologie; Účinky elektrického 
proudu na lidské tělo 
Zeměpis; Energetická soustava 
ČR 

STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ A PROUD STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ A PROUD  

 nakreslí grafy závislostí proudu a napětí na čase 

pro všechny jednoduché obvodu st proudu 

 rozlišuje okamžitou, maximální a efektivní 

hodnotu U a I 

 řeší úlohy na výpočet střední hodnoty výkonu 

Střídavé napětí a proud 
 výroba střídavého napětí – otáčení závitu 

v homogenním mag. poli, popis střídavého 

napětí, proudu – rovnice, graf, efektivní 

hodnota, maximální hodnota, frekvence, 

zapojení rezistoru, kondenzátoru, cívky do 

obvodu střídavého proudu jednotlivě i v sérii, 

induktance, kapacitance, impedance, výkon, 

účinník 

 

 popíše a objasní činnost alternátoru, 

trojfázového generátoru, elektromotoru, 

transformátoru a jednotlivých typů elektráren 

 nakreslí diagramy trojfázového napětí 

 uvede příklady transformace nahoru a dolů 

 zdůvodní transformaci nahoru při dálkovém 

přenosu elektrické energie 

 uvede příklady elektromotoru v praxi 

Výroba a přenos elektrické energie 
 výroba el. energie v elektrárnách – trojfázový 

alternátor, nulovací a fázový vodič, fázové 

a sdružené napětí, druhy elektráren a způsob 

získávání el. energie, transformátor, 

transformační poměr, vlastnosti 

transformovaného napětí a využití v praxi, 

přenos energie – energetická soustava, elektřina 

v domácnosti – zásuvka a její části, zemnící 

EV – Člověk a životní 

prostředí – jaké zdroje 

energie člověk využívá 

VMEGS – Křižík 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

kolík, přeměna el. energie na mechnickou práci 

– elektromotor 

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ, VLNĚNÍ 

A ZÁŘENÍ 

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ, VLNĚNÍ 
A ZÁŘENÍ 

 

 popíše jevy v oscilačním LC obvodu 

 vypočítá vlastní frekvenci 

 znázorní EMG vlnu na dvouvodičovém vedení 

 porovná šíření různých druhů 

elektromagnetického vlnění v rozličných 

prostředích 

Elektromagnetické kmitání a vlnění 
 elektromagnetický oscilátor, princip, vlastní 

frekvence kmitání, na čem závisí, nucené 

kmitání LC obvodu, rezonance, elektromag. 

vlna, rovnice postupné elmag. vlny, kdy má vlna 

charakter kmitání, rychlost šíření vlny, vlnová 

délka, vysílání elmag. vlny – dipól, princip 

dipólu, vlastnosti vlny, druhy vlnění – VKV, KV, 

SV, DV, radar, vysílač, přijímač 

Mediální výchova; Fyzikální 
základy rozhlasu, televize a 
šíření jejich signálů 

EV – ochrana člověka před EMG 

vlnami 

VMEGS – Maxwell, Hertz 

 zná pravidla dostatečného osvětlení 

 objasní rozdíl mezi zářivou a světelnou energií 

Elektromagnetické záření a jeho energie 
 přehled elmg záření, spektra 

 přenos energie zářením, fotometrické veličiny 

 radiometrické veličiny 

 

OPTIKA OPTIKA  

 vypočítá rychlost světla v optickém prostředí 

 nakreslí odražený a lomený paprsek 

 aplikuje úplný odraz v praxi 

 řeší úlohy na odraz a lom světla 

 stanoví podmínky pro zesílení a zeslabení světla 

 pozná jevy způsobené interferencí 

 popíše výsledek ohybu světla na překážce 

 Světlo a jeho vlastnosti 

 světlo jako elmag. vlnění, Huygensův princip, 

index lomu, paprsek, paprsková optika - jevy na 

rozhraní různých optických prostředí (odraz, 

lom, totální odraz), vlnová optika – interference 

na tenké vrstvě, Newtonova skla, ohyb na 

štěrbině, mřížce, polarizace, částečná, úplná, 

 VMEGS – Young, Newton 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 rozliší spektrum vytvořené hranolem a mřížkou 

 vysvětlí způsob polarizace světla, podstatu 

i použití 

rozlišení polarizovaného světla, užití 

interference, polarizace, druhy optického 

záření – viditelné světlo, UV, IR záření 

 využívá zákony šíření světla v prostředí 

k určování vlastností zobrazení předmětů 

jednoduchými optickými systémy 

Optické pomůcky a přístroj 
 zobrazení zrcadlem, rovinné zrcadlo, kulové 

zrcadlo, konstrukce obrazu, zobrazení čočkou – 

spojkou, rozptylkou, zobrazovací rovnice, 

znaménková konvence, zvětšení, lupa a její 

rozlišovací schopnost, oko a jeho vlastnosti, 

vady oka – krátkozrakost, dalekozrakost 

a odstranění těchto vad, mikroskop, dalekohled 

– reflektor, refraktor, Keplerův dalekohled 

 Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

 Významní chemici 

(Wichterle) 

 Biologie; Stavba a funkce 

oka 

ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA  

 využívá poznatky o kvantování energie záření 

a mikročástic k řešení fyzikálních problémů 

 posoudí jadernou přeměnu z hlediska vstupních 

a výstupních částic i energetické bilance 

 využívá zákon radioaktivní přeměny 

k předvídání chování radioaktivních látek 

 navrhne možné způsoby ochrany člověka před 

nebezpečnými druhy záření 

Fyzika elektronového obalu 

 atom a historické názory na jeho složení – 

pudingový model, Bohrův model atomu vodíku, 

energetické hladiny, kvantová čísla, Pauliho 

vylučovací princip, elektronová konfigurace 

atomu, excitace atomu, spektru – spojité, čarové, 

emisní, absorbční, viditelné světlo, UV a RTG 

záření, způsob získání RTG záření, absorbce 

záření, emise a stimulovaná emise záření, 

laser – princip a vlastnosti 

 Chemie – prvky, vazby 

 VMEGS – Bohr, Franck, 

Hertz, Pauli 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 žák uvede základní charakteristiky jádra 

 popíše vlastnosti jaderných sil 

 řeší úlohu na vazebnou energii 

 uvede typy radioaktivních přeměn, řeší úlohy 

s využitím zákona přeměny 

 používá symboliku zápisu jaderných reakcí 

 řeší úlohy na zz u jaderných reakcí 

Jaderná fyzika 

 složení atomových jader, protonové 

a nukleonové číslo, vazebná energie, hmotnostní 

úbytek, přirozená a umělá radioaktivita, jaderné 

přeměny – α, β a γ, využití jaderného záření, 

zákonitosti radioaktivního rozpadu – aktivita 

zářiče, poločas rozpadu, jaderné reakce – 

štěpení a fúze, jaderná energetika, reaktor, 

primární okruh, sekundární okruh, ochrana 

před jaderným zářením 

 EV – jak ovlivňuje člověk 

životní prostředí – jaderná 

energetika 

 vypočítá energii kvanta 

 popíše vnější fotoelektrický jev 

 řeší úlohy na Einsteinovu rovnici  

 zná vlastnosti fotonu, určí jeho energii 

a hybnost 

 objasní pojmy kvantování energie, stacionární 

stav, kvantové číslo, energetická hladina 

 uvede příklady základních a elementárních 

částic 

 zapíše interakce mezi částicemi 

Kvantová mechanika a částicová fyzika 

 částicově – vlnový dualismus světla, 

fotoelektrický jev, foton, energie fotonu, 

jednotka elektronvolt a její převod, Einsteinova 

rovnice pro fotoelektrický jev, vnější a vnitřní 

fotoelektrický jev, Comptonův jev, částice 

vykazující vlastnosti vlny, de Brogliovy vlny, 

vztah mezi hybností a frekvencí – typickými 

atributy částice a vlny, relace neurčitost 

 sytém částic, interakce mezi částicemi 

 návaznost na téma 

polovodiče (vnitřní 

fotoefekt – fotorezistor, 

fotodioda, fotočlánek) 

 VMEGS (Planck, Einstein, de 

Broglie, Schrödinger) 
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Fyzika F51 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je 

součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií, vede je 

k poznávání vztahů a souvislostí mezi všemi přírodními vědami, k objasňování přírodních 

zákonitostí, k rozvíjení logického myšlení, k vytváření a ověřování hypotéz a v neposlední 

řadě k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie. 

Vyučovací předmět Fyzika zahrnuje vzdělávací obor Fyzika, který je součástí vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda dle RVP G. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena témata 

z průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, Mediální výchova a Environmentální výchova. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Ve čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit v rámci volitelných předmětů v rozsahu 5 hodin. 

Tento předmět je rozdělen na dvě části s hodinovou dotací 3 h a 2 h. Část s tříhodinovou 

dotací (F51) je věnována rozšíření a procvičení všech částí fyziky, část s dvouhodinovou 

dotací (F52) je věnována těmto tématům: speciální teorie relativity, astrofyzika, fyzika 

mikrosvěta a kvantová fyzika, elektromagnetické kmitání a vlnění. 

Cílem tohoto předmětu je připravit studenty ke studiu na technických, příp. přírodovědných 

vysokých školách. Studenti jsou z předmětu F51 hodnoceni jednou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Fyzika 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 

MECHANIKA MECHANIKA  

 rozhodne, o jaký druh pohybu se jedná 

 užívá základní kinematické vztahy při řešení 

problémů a úloh o pohybech rovnoměrných 

a rovnoměrně zrychlených (zpomalených) 

 sestrojí grafy pro jednotlivé pohyby a využívá je 

k řešení úloh 

Kinematika hmotného bodu 

 druhy pohybů, rovnoměrně přímočarý, 

rovnoměrně zrychlený, grafy závislosti dráhy 

a rychlosti na čase, zrychlení: definice a vztahy, 

volný pád, rovnoměrný pohyb po kružnici: 

obvodová a úhlová rychlost, perioda, frekvence, 

dostředivé zrychlení 

 rotující soustavy, Coriolisova síla 

Matematika; Vyjádření 

neznámé ze vzorce; Soustavy 

rovnic; Práce s grafem; 

interpretace 

 určí v konkrétních situacích síly působící na 

těleso a určí výslednici sil 

 využívá Newtonovy pohybové zákony 

k předvídání pohybu těles 

 umí předpovědět pohyb tělesa v neinerciální 

vztažné soustavě s použitím setrvačných sil 

Dynamika hmotného bodu 

 Newtonovy zákony, formulace, vysvětlení, 

hybnost a zákon zachování hybnosti, třecí síla – 

klidová, smyková, valivá, dostředivá síla – směr, 

velikost a čím je způsobena, síly na nakloněné 

rovině, inerciální a neinerciální systém – 

setrvačná síla, stav beztíže, odstředivá síla 

 skládání a rozklad sil 

 inerciální a neinerciální vztažná soustava 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Významní 

fyzikové (Galilei, Newton) 

Osobnostní a sociální 

výchova; Přesná komunikace 

(srozumitelnost, přesnost 

sdělení) 

 využívá zákony zachování – hmotnosti, 

hybnosti, energie – při řešení problémů a úloh 

 umí vypočítat výkon a účinnost daného 

technického zařízení 

Práce a energie 

 mechanická práce, výkon, příkon, účinnost, 

mechanická energie – potenciální a její druhy, 

kinetická, pojem izolované soustavy, zákon 

zachování mechanické energie pro hmotný bod 

 perpetuum mobile 

 rce kontinuity (zzhmotnosti) 

 Bernoulliho rce (zze) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

i pro tuhé těleso – energie otáčivého pohybu, 

zákon zachování energie obecně – např. 

v tekutinách, termice, elektromagnetismu, 

jaderné fyzice apod., elektrická práce a energie, 

jednotka kWh 

 rázy 

 rozliší rozdíl mezi gravitační silou a tíhovou 

silou 

 umí popsat vrhy pomocí jednoduchých pohybů 

a objasnit pomocí konkrétních příkladů 

 odvodí vztah pro kruhovou rychlost 

Gravitační a tíhové pole 

 gravitační a tíhová síla, gravitační a tíhové 

zrychlení, centrální a homogenní pole, 

Newtonův gravitační zákon, formulace, pohyby 

těles v gravitačním poli Země – vrhy: vrh svislý 

vzhůru, vrh vodorovný, vrh šikmý vzhůru, 

z jakých pohybů se skládají, okamžitá rychlost, 

délka vrhu, výška vrhu, dále pak pohyby 

v gravitačním poli Země pro větší rychlosti: 

kruhová, 1. a 2. kosmická rychlost, Keplerovy 

zákony 

Zeměpis; Závislost tíhového 

zrychlení na nadm. výšce 

a šířce; Keplerovy zákony 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Významní 

fyzikové (Kepler, jeho pobyt 

v Praze, Koperník, T. Brahe) 

 umí popsat a vysvětlit chování kapaliny 

z hlediska její statiky a dynamiky 

Mechanika tekutin 

 hydrostatika a hydrodynamika, hydrostatický 

tlak, hydrostatický paradox, tlak způsobený 

vnější silou, Pascalův zákon, hydraulické 

zařízení, Archimédův zákon, vztlaková síla, 

atmosférický tlak, proudění ideální kapaliny, 

rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, 

 energie proudící vody 

a energie větru – námět na 

referát 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

hydrodynamický paradox, odporová síla při 

vzájemném pohybu tělesa a tekutiny 

 proudění skutečné kapaliny, odpor prostředí, 

základy fyziky letu 

 určí v konkrétních situacích jednotlivé síly, 

jejich výslednici a umí vysvětlit rovnováhu sil 

 určí v konkrétních situacích momenty 

působících sil 

Mechanika tuhého tělesa 

 moment síly, momentová věta, jednoduché 

stroje: páka, kladka, kolo na hřídeli, skládání 

různoběžných a rovnoběžných sil působících na 

těleso, rozklad síly např. na nakloněné rovině, 

dvojice sil, těžiště tělesa a stabilita tělesa, 

otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem osy, moment 

setrvačnosti 

 

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA  

 objasní souvislost mezi vlastnostmi látek 

různých skupenství a jejich vnitřní strukturou 

 vysvětlí stavové veličiny popisující danou látku 

 řeší úlohy z praxe za použití 1. td zákona 

 objasní princip tepelné výměny 

Základy molekulové fyziky a termodynamiky 

 kinetická teorie stavby látek, základní poznatky, 

silové působení mezi částicemi, charakteristika 

jednotlivých skupenství, molární veličiny, 

rovnovážný stav termodynamické soustavy, 

stavové veličiny, vnitřní energie, teplota a její 

souvislost s vnitřní energií, teplo, tepelná 

kapacita, měrná tepelná kapacita a přenos tepla 

 historický přehled vývoje 

názorů na strukturu látek 

(referát) 

 VMEGS – významní evropští 

učenci: Toricceli, Huygens, 

Celsius, lord Kelvin, 

Avogadro, Brown, Einstein 

 Ekologická výchova; Tok 

energie a látek v biosféře 

a ekosystému 

 určí, zda plyn je či není ideální 

 využívá stavovou rovnici IP 

Struktura a vlastnosti plynů využití tepelných dějů – 

kruhový děj 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 vyjádří graficky vzájemnou závislost stavových 

veličin 

 řeší úlohy na výpočet práce plynu 

 znázorní kruhový děj, určí horní mez jeho 

účinnosti 

 aplikuje poznatky o kruhovém ději k objasnění 

fce tepelných motorů 

 rozdělení rychlostí částic plynu, střední 

kvadratická rychlost a souvislost s teplotou, tlak 

plynu, stavová rovnice a různá její vyjádření, 

děje v ideálním plynu – izotermický, 

izochorický, izobarický, adiabatický, jejich 

rovnice, 1. termodynamický zákon a děje 

z hlediska 1. termodynamického zákona, práce 

plynu a kruhový děj, znázornění v pracovním 

diagramu, Carnotův cyklus, 2. termodynamický 

zákon, tepelné motory – parní stroj, spalovací 

motory, reaktivní motor – princip 

VMEGS –Boyle, Gay-Lussac, 

Charles, Mariotte 

Environmentální výchova – 

negativní vliv spalovacích 

motorů na životní prostředí, 

omezené zásoby paliv 

 žák rozliší krystalické a amorfní látky 

 uvede příklady deformací 

 řeší úlohy na Hookův zákon, teplotní délkovou 

i objemovou roztažnost 

 uvede příklady jejich praktické aplikace 

Struktura a vlastnosti pevných látek 

 amorfní a krystalická látka, typy mřížek, 

poruchy krystalické mřížky, deformace tělesa 

a druhy deformací, normálové napětí, 

deformační křivka, meze úměrnosti, pružnosti, 

kluzu, pevnosti, Hookův zákon a podmínky 

platnosti, teplotní roztažnost délková, objemová 

a jejich význam v praxi 

návaznost na učivo chemie 

a geologie o typech krystalů 

a vazeb 

práce s MFCHT 

VMEGS – Hooke 

 žák vysvětlí vlastnosti molekul povrchové 

vrstvy 

 objasní význam povrchového napětí 

 vysvětlí vznik kapilární elevace a deprese, 

uvede příklady z praxe 

Struktura a vlastnosti kapalin 

 povrchová vrstva, povrchové síly, povrchové 

napětí, povrchová energie, kapilární jevy – 

smáčení a nesmáčení stěny nádoby, kapilární 

elevace a deprese, kapilární tlak, význam 

kapilarity v praxi, teplotní roztažnost kapalin, 

práce s MFCHT 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

teplotní změna objemu a hustoty, anomálie 

vody 

 supratekutost 

 žák vysvětlí jednotlivé změny skupenství 

z hlediska kinetické teorie látek a s použitím 

fázového diagramu 

 interpretuje fyzikální význam měrného 

skupenského tepla 

 sestaví a řeší kalorimetrickou rovnici zahrnující 

změny skupenství 

 vysvětlí rozdíl mezí párou sytou a přehřátou 

 rozumí veličinám, které popisují vodní páru 

v atmosféře 

Změny skupenství 

 popis změn skupenství, tání amorfních 

a krystalických látek, teplota tání, graf závislosti 

teploty látky na dodávaném teple, tuhnutí, 

vypařování a kondenzace, rozdíl mezi 

vypařováním a varem, sublimace, desublimace, 

skupenské teplo, měrné skupenské teplo, fázový 

diagram, křivka syté páry, křivka tání, 

sublimační křivka, trojný bod, kritický bod, sytá 

a přehřátá pára, kalorimetrická rovnice při 

změně skupenství, vlhkost 

práce s grafy 

práce s MFCHT 

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ  

 rozhodne, lze-li daný mechanický systém 

popsat modelem mechanického oscilátoru, 

a řeší jednoduché praktické problémy 

Kinematika a dynamika kmitavého pohybu 
 veličiny popisující kmitavý pohyb, základní 

rovnice kmitání, souvislost s pohybem po 

kružnici, rychlost, zrychlení, fáze, skládání 

kmitů, síla způsobující kmitání, závaží na 

pružině, tuhost pružiny, úhlová frekvence, 

matematické kyvadlo, tlumené a nucené 

kmitání, rezonance a její využití 

Matematika; Goniometrické 
funkce; Vyjádření neznámé ze 
vzorce 

 objasní procesy vzniku, šíření, odrazu 

a interference mechanického vlnění 

Postupné a stojaté vlnění Biologie; Fyziologické účinky 

zvuku 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 podélné, příčné, rychlost šíření vlnění, vlnová 

délka, rovnice postupné vlny, interference 

vlnění, odraz vlnění na pevném a volném konci, 

vznik stojatého vlnění, zvuk, zdroje zvuku, 

vlastnosti zvuku, výška, barva, intenzita zvuku, 

hlasitost, dB, práh slyšení, práh bolesti, 

ultrazvuk, infrazvuk 

ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTROSTATIKA, ELEKTRICKÝ PROUD  

 porovná účinky elektrického pole na vodič 

a izolant 

 využívá Ohmův zákon při řešení praktických 

problémů 

 umí zapojit obvod s jednoduchými prvky 

Elektrický náboj a pole  
 vzájemné působení nábojů, souhlasné, 

nesouhlasné náboje, Coulombův zákon, 

homogenní a radiální el. pole, el. siločáry, 

vektorový a skalární popis – intenzita 

a potenciál, ekvipotenciální plochy, el. napětí, el. 

práce při přenosu náboje, vodič a izolant v el. 

poli, elektrostatická indukce, polarizace 

dielektrika, relativní permitivita, kondenzátor 

a jeho kapacita, deskový kondenzátor a další 

druhy kondenzátorů, zapojení kondenzátorů 

 

 řeší jednoduché praktické problémy týkající se 

elektrických obvodů a zdroje 

 umí porovnat výkony některých spotřebičů 

 vysvětlí pokles elm. napětí zdroje při jeho 

zaížebí 

 používá reostat a potenciometr k regulaci U a I 

 Elektrický proud v kovech  

 jednoduchý obvod a jeho části, el. proud a jeho 

jednotka, technický směr proudu, el. odpor – 

příčina, závislost na parametrech vodiče a na 

teplotě, voltampérová charakteristika vodiče, 

rezistor, reostat, Ohmův zákon pro část obvodu, 

VMEGS – Ohm, Volta, 

Kirchhoff 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

zapojování rezistorů, vlastnosti stejnosměrných 

zdrojů (měkký a tvrdý zdroj), zatěžovací 

charakteristika, zkratový proud, Ohmův zákon 

pro celý obvod, el. energie v obvodu 

stejnosměrného napětí, práce, výkon, účinnost 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení 

elektrického proudu v polovodičích při analýze 

chování těles z těchto látek v elektrických 

obvodech 

 Elektrický proud v polovodičích  

 vlastní a příměsové polovodiče, závislost 

vodivosti na teplotě, termistory, fotorezistory, 

elektronová a děrová vodivost, dioda, zapojení 

v propustném a závěrném směru, voltampérová 

charakteristika diody, tranzistor a jeho části, 

princip tranzistoru, proudový zesilovací činitel, 

schematické značky, využití diody a tranzistoru 

 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení 

elektrického proudu v elektrolytech při analýze 

chování těles z těchto látek v elektrických 

obvodech 

 vysvětlí rozdíl mezi vedením proudu v kovech 

a kapalinách 

 řeší úlohy s použitím Faradayovy konstanty 

 zná princip galvanického článku a akumulátoru 

 vysvětlí praktické použití elektrolýzy i její 

negativní projevy 

Elektrický proud v elektrolytech  
 disociace, elektrolýza, popis při průchodu 

proudu elektrolytem, chemické děje na 

elektrodách, odpor elektrolytu, voltampérová 

charakteristika elektrolytu, Faradayovy zákony 

elektrolýzy, užití elektrolýzy v praxi, galvanický 

článek – suchý článek, akumulátor, kapacita 

akumulátoru 

Chemie; Elektrolýza 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech; Významní 
chemici – Heyrovský 

EV – ochrana životního 

prostředí – péče o akumulátory 

 aplikuje poznatky o mechanismech vedení 

elektrického proudu v plynech a vakuu při 

Elektrický proud v plynech a vakuu   
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

analýze chování těles z těchto látek 

v elektrických obvodech 

 popíše druhy výbojů a příčiny jejich vzniku¨ 

 uvede příklady praktického využití výbojů 

 vysvětlí podstatu katodového záření a jeho 

použití v praxi 

 ionizace, podmínky vzniku výboje, výboj 

nesamostatný a samostatný, voltampérová 

charakteristika výboje, druhy výboje – jiskrový, 

obloukový, doutnavý, výboje za atmosférického 

tlaku, za sníženého a zvýšeného tlaku, praktické 

využití, katodové záření a princip obrazovky 

MAGNETICKÉ POLE MAGNETICKÉ POLE  

 umí vypočítat velikost magnetické síly působící 

na vodiče případně částice v různých 

prostředích, zná 

 význam permeability 

Stacionární magnetické pole  
 zdroje mag. pole – permanentní magnet, mag. 

pole Země, vodič s proudem, cívka, magnetické 

indukční čáry, magnetická indukce, magnetická 

síla – na vodič s proudem, mezi dvěma 

rovnoběžnými vodiči, na nabitou částici, 

magnetické vlastnosti látek, diamagnetické, 

paramagnetické, feromagnetické látky, jejich 

vlastnosti, hysterezní křivka, elektromagnet 

a příklady využití 

VMEGS – Oersted, Tesla, 

Lorentz 

 využívá zákon elektromagnetické indukce 

k řešení problémů a k objasnění funkce 

elektrických zařízení 

Nestacionární magnetické pole  
 indukované napětí a proud, magnetický 

indukční tok, elektromagnetická indukce, 

Faradayův zákon elmag. indukce, Lenzův zákon, 

vlastní indukce, indukčnost cívky, chování cívky 

při zapnutí a vypnutí proudu v obvodu, 

Foulcaultovy vířivé proudy, energie 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech; Významní 
fyzikové (Faraday) 
Biologie; Účinky elektrického 
proudu na lidské tělo 
Zeměpis; Energetická soustava 
ČR 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

magnetického pole cívky, reproduktor, 

mikrofon 

STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ A PROUD STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ A PROUD  

 nakreslí grafy závislostí proudu a napětí na čase 

pro všechny jednoduché obvodu st proudu 

 rozlišuje okamžitou, maximální a efektivní 

hodnotu U a I 

 řeší úlohy na výpočet střední hodnoty výkonu 

Střídavé napětí a proud  
 výroba střídavého napětí – otáčení závitu 

v homogenním mag. poli, popis střídavého 

napětí, proudu – rovnice, graf, efektivní 

hodnota, maximální hodnota, frekvence, 

zapojení rezistoru, kondenzátoru, cívky do 

obvodu střídavého proudu jednotlivě i v sérii, 

induktance, kapacitance, impedance, výkon, 

účinník 

 

 popíše a objasní činnost alternátoru, 

trojfázového generátoru, elektromotoru, 

transformátoru a jednotlivých typů elektráren 

 nakreslí diagramy trojfázového napětí 

 uvede příklady transformace nahoru a dolů 

 zdůvodní transformaci nahoru při dálkovém 

přenosu elektrické energie 

 uvede příklady elektromotoru v praxi 

Výroba a přenos elektrické energie  
 výroba el. energie v elektrárnách – trojfázový 

alternátor, nulovací a fázový vodič, fázové 

a sdružené napětí, druhy elektráren a způsob 

získávání el. energie, transformátor, 

transformační poměr, vlastnosti 

transformovaného napětí a využití v praxi, 

přenos energie – energetická soustava, 

elektřina v domácnosti – zásuvka a její části, 

zemnící kolík, přeměna el. energie na 

mechnickou práci – elektromotor 

EV – Člověk a životní 

prostředí – jaké zdroje 

energie člověk využívá 

VMEGS – Křižík 

OPTIKA OPTIKA  

 vypočítá rychlost světla v optickém prostředí Světlo a jeho vlastnosti  VMEGS – Young, Newton 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 nakreslí odražený a lomený paprsek 

 aplikuje úplný odraz v praxi 

 řeší úlohy na odraz a lom světla 

 stanoví podmínky pro zesílení a zeslabení světla 

 pozná jevy způsobené interferencí 

 popíše výsledek ohybu světla na překážce 

 rozliší spektrum vytvořené hranolem a mřížkou 

 vysvětlí způsob polarizace světla, podstatu 

i použití 

 světlo jako elmag. vlnění, Huygensův princip, 

index lomu, paprsek, paprsková optika - jevy na 

rozhraní různých optických prostředí (odraz, 

lom, totální odraz), vlnová optika – interference 

na tenké vrstvě, Newtonova skla, ohyb na 

štěrbině, mřížce, polarizace, částečná, úplná, 

rozlišení polarizovaného světla, užití 

interference, polarizace, druhy optického záření 

– viditelné světlo, UV, IR záření 

 využívá zákony šíření světla v prostředí 

k určování vlastností zobrazení předmětů 

jednoduchými optickými systémy 

Optické pomůcky a přístroje  
 zobrazení zrcadlem, rovinné zrcadlo, kulové 

zrcadlo, konstrukce obrazu, zobrazení čočkou – 

spojkou, rozptylkou, zobrazovací rovnice, 

znaménková konvence, zvětšení, lupa a její 

rozlišovací schopnost, oko a jeho vlastnosti, 

vady oka – krátkozrakost, dalekozrakost 

a odstranění těchto vad, mikroskop, 

dalekohled – reflektor, refraktor, Keplerův 

dalekohled 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech; Významní 
chemici (Wichterle) 
Biologie; Stavba a funkce oka 
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Fyzika F52 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je 

součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií, vede je 

k poznávání vztahů a souvislostí mezi všemi přírodními vědami, k objasňování přírodních 

zákonitostí, k rozvíjení logického myšlení, k vytváření a ověřování hypotéz a v neposlední 

řadě k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie. 

Vyučovací předmět Fyzika zahrnuje vzdělávací obor Fyzika, který je součástí vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda dle RVP G. Do vyučovacího předmětu jsou zařazena témata 

z průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, Mediální výchova a Environmentální výchova. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Ve čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit v rámci volitelných předmětů v rozsahu 5 hodin. 

Tento předmět je rozdělen na dvě části s hodinovou dotací 3 h a 2 h. Část s tříhodinovou 

dotací (F51) je věnována rozšíření a procvičení všech částí fyziky, část s dvouhodinovou 

dotací (F52) je věnována těmto tématům: speciální teorie relativity, astrofyzika, fyzika 

mikrosvěta a kvantová fyzika, elektromagnetické kmitání a vlnění. 

Cílem tohoto předmětu je připravit studenty ke studiu na technických, příp. přírodovědných 

vysokých školách. Studenti jsou z předmětu F52 hodnoceni jednou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Fyzika 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 

STR 

 rozumí Einsteinovým postulátům STR 

 umí vysvětlit, jak se mění délka a čas v závislosti 

na rychlosti a směru pohybu pohybující se 

soustavy 

 rozumí, proč je rychlost světla maximální 

rychlostí, kterou lze dosáhnout 

 zná, které zákony zachování platí v STR 

STR 
(Speciální teorie relativity) výchozí principy STR, 

relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce 

délek, skládání rychlostí, relativistická hmotnost, 

hybnost a energie 

Matematika; 

výpočty, vyjádření neznámé ze 

vzorce 

FYZIKA MIKROSVĚTA 

 zná stavbu atomu 

 ví, co tvoří el. obal, a umí vysvětlit pojem 

kvantování energie  

 ví, z čeho je tvořeno jádro, zná stabilní 

a nestabilní jádra, 

 ví, co je radioaktivita prvků, co je jaderná 

reakce, jaderná fúze a štěpení 

 zná využití jaderné energie v praxi 

FYZIKA MIKROSVĚTA 

Fyzika elektronového obalu atom a historické 

názory na jeho složení – pudinkový model, Bohrův 

model atomu vodíku, energetické hladiny, kvantová 

čísla, Pauliho vylučovací princip, elektronová 

konfigurace atomu, excitace atomu, spektrum – 

spojité, čarové, emisní, absorpční, viditelné světlo, 

UV a RTG záření, způsob získání RTG záření, 

absorpce záření, emise a stimulovaná emise záření, 

laser – princip a vlastnosti 

Jaderná fyzika  
složení atomových jader, protonové a nukleonové 

číslo, vazebná energie, hmotnostní úbytek, 

přirozená a umělá radioaktivita, jaderné přeměny – 

α, β a γ, využití jaderného záření, zákonitosti 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Významní 

fyzikové (Bohr, Rutherford, 

Curie a další) 

Osobnostní a sociální 

výchova; Přesná komunikace 

(srozumitelnost, přesnost 

sdělení) 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; 

nebezpečí zneužití jad. energie – 

2. sv. válka 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

radioaktivního rozpadu – aktivita zářiče, poločas 

rozpadu, jaderné reakce – štěpení a fúze, jaderná 

energetika, reaktor, primární okruh, sekundární 

okruh, ochrana před jaderným zářením) 

jaderné nebezpečí výbuchu – 

Černobyl, 

mírové využití jádra a jeho 

energie – jad. elektrárna 

a budoucnost jad. elektráren 

KVANTOVÁ MECHANIKA  

 umí vysvětlit pojem dualismus: vlna, částice 

 zná příklady, kdy se foton chová jako vlna, kdy 

jako částice 

KVANTOVÁ MECHANIKA částicově-vlnový 

dualismus světla, fotoelektrický jev, foton, energie 

fotonu, jednotka elektronvolt a její převod, 

Einsteinova rovnice pro fotoelektrický jev, vnější 

a vnitřní fotoelektrický jev, Comptonův jev, částice 

vykazující vlastnosti vlny, de Brogliovy vlny, vztah 

mezi hybností a frekvencí – typickými atributy 

částice a vlny, relace neurčitosti 

 

FYZIKA VESMÍRU 

 zná planety Sluneční soustavy, rozumí, jaký je 

rozdíl mezi planetou a hvězdou, zná vývoj hvězd 

a ví, co je zdrojem jejich energie 

 zná, jak se částice detekují, jak se urychlují 

a jaké jsou interakce mezi částicemi 

FYZIKA VESMÍRU 

Sluneční soustava, galaxie, jednotky používané 

v astronomii – AU, světelný rok, parsec, zářivé 

výkony a teploty hvězd, záření černého tělesa, 

zdroje energie ve hvězdách, vznik a vývoj hvězd, 

informace o vesmíru – částice a jejich detekce, 

urychlovače, typy interakcí) 

Zeměpis;  

pozorování hvězd, souhvězdí, 

Keplerovy zákony 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Významní 

fyzikové (Kepler, jeho pobyt 

v Praze, Kopernik, T. Brahe) 

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 

 popíše jevy v oscilačním LC obvodu 

 dokáže vysvětlit rozdíl mezi 

elektromagnetickým kmitáním a vlněním 

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 

elektromagnetický oscilátor, princip, vlastní 

frekvence kmitání, na čem závisí, nucené kmitání 

LC obvodu, rezonance, elektromag. vlna, rovnice 

Zeměpis;  

radar 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 zná rovnici vlny a umí rozlišit vlnění podle 

vlnové délky, zná druhy vlnění a jejich použití 

postupné elmag. vlny, kdy má vlna charakter 

kmitání, rychlost šíření vlny, vlnová délka, vysílání 

elmag. vlny – dipól, princip dipólu, vlastnosti vlny, 

druhy vlnění – VKV, KV, SV, DV, radar, vysílač, 

přijímač)  

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech;  

šíření signálů napříč světadíly, 

GPS navigace 
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Chemie Ch3 – volitelný předmět pro 4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Chemie. Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k biologii, fyzice 

a matematice. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Do tříhodinového bloku Ch3 je zahrnuta biochemie, dále fyzikální chemie a jedna hodina 

opakování a prohlubování středoškolského učiva anorganické a organické chemie. 

V biochemii se studenti zabývají zejména prohlubováním a upevňováním struktury 

a vlastností přírodních látek a průběhem metabolických dějů probíhajících v živých 

systémech. Fyzikální chemie navazuje, rozšiřuje a prohlubuje učivo obecné chemie 1. ročníku. 

Procvičování a opakování zahrnuje zejména přípravu na přijímací řízení různých vysokých 

škol. Studenti se seznámí s různými formami modelových testových otázek, uplatňujících se 

během přijímacího řízení VŠ. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadáváním souhrnných opakovaní a úloh vede žáky k systematizaci chemických 

vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných vzdělávacích oborech. 

 Učitel zadáváním úkolů vede studenty k aktivnímu a samostatnému zopakování 

a ucelení vědomostí. 

 Učitel vede žáky k sebehodnocení a k identifikaci vlastní chyby. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel zadává žákům problémové úkoly a příklady, které pomohou si pořádně osvojit 

probíranou látku. 

 Učitel analyzuje se žáky jejich chybná řešení, nastiňuje možnosti, jak jim předcházet, 

rozvíjí metodiku správného postupu. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel při diskusích umožňuje studentům, aby si utvořili vlastní názor, prezentovali jej 

a byli schopni ho obhájit. 

 Učitel dává žákům možnost posilovat sebedůvěru a schopnosti verbálního vyjadřování 

před publikem. 
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Kompetence sociální a personální 

 Učitel využívá skupinové práce žáků při zpracování témat, a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a k odpovědnosti za splnění společného úkolu. 

 Učitel směruje žáky k rekapitulaci odborných chemických znalostí.  

Kompetence občanská 

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

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

 Učitel seznamuje žáky s riziky ohrožujícími zdraví při chemických dějích v okolním 

světě, vede žáky k vědeckému a zodpovědnému postoji k přírodovědným civilizačním 

problémům a k zájmu o ochranu životního prostředí. 

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům anorganickou a organickou 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, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

BIOCHEMIE BIOCHEMIE  

Charakterizuje chemickou strukturu, funkci, výskyt, 

význam, fyzikální a chemické vlastnosti lipidů, sacharidů, 

proteinů a nukleových kyselin. 

Objasní význam DNA a RNA. 

U významných zástupců zná jejich vzorec (steran, 

kaučuk, základní monosacharidy, základní mastné 

kyseliny, důležité aminokyseliny). 

Dokáže spojit vzorce aminokyselin do peptidů a vzorce 

monosacharidů do oligosacharidů. 

Lipidy, sacharidy, proteiny, nukleové kyseliny. 

Alkaloidy, lipidy, izoprenoidy, sacharidy, nukleové 

kyseliny, aminokyseliny, peptidy, bílkoviny. 

Výskyt, význam, fyzikální vlastnosti, chemická 

struktura, rozdělení, účinky. 

Mediální výchova 

Media a mediální 

produkce. 

Vysvětlí fungování organismů z hlediska výměny energií 

a látek. 

Popíše strukturu a mechanismus působení enzymů, 

aplikuje poznatky na ovlivňování rychlosti chemické 

reakce. 

Vyjmenuje důležité vitamíny a hormony, zná jejich 

význam. 

Děje v živých organismech, hormony, vitamíny 

a enzymy. 

Úvod do metabolismu, ATP, regulace dějů. 

Hormony, vitamíny, enzymy. 

Biologie; trávicí soustava 

a metabolismus, 

endokrinní soustava 

Objasní základní metabolické procesy a jejich propojení. 

U glykolýzy, fotosyntézy, β-oxidace, replikace, 

transkripce, proteosyntézy, dýchacího řetězce 

a citrátového cyklu zná jejich lokalizaci, vstupní látky, 

Metabolismus 

Metabolismus sacharidů, lipidů, nukleových 

kyselin, aminokyselin, bílkovin, citrátový cyklus 

a dýchací řetězec. 

Biologie; fyziologie rostlin 

a živočichů, trávicí 

soustava a metabolismus, 

molekulární a buněčné 

základy dědičnosti 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

výstupní látky, energetickou bilanci, napojení na ostatní 

metabolické procesy a stručně průběh. 

Mediální výchova 

Media a mediální 

produkce. 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

FYZIKÁLNÍ CHEMIE FYZIKÁLNÍ CHEMIE  

Atom   

Vysvětlí vznik radioaktivního záření, doplní jaderné 

reakce, popíše princip jaderné elektrárny a zhodnotí 

další význam jaderných reakcí. 

Popíše význam a vlastnosti orbitalů a elektronů v nich. 

Popíše principy teorie molekulových orbitalů, vysvětlí a 

aplikuje teorii hybridizace atomových orbitalů a na 

základě ní vysvětlí tvary jednoduchých molekul.  

Aplikuje teorii VSEPR. 

Atomové jádro 

Kvantová mechanika 

Molekulové orbitaly, hybridizace 

Fyzika – jaderná 

energetika, stavba atomu, 

PT Environmentální 

výchov 

Chemická vazba a vlastnosti látek Chemická vazba a vlastnosti látek  

Aplikuje učivo 1. ročníku na praktické příklady 

Na základě chemických vazeb popíše vlastnosti 

krystalických látek, jmenuje příklady látek amorfních, 

určí příklady strukturních jevů, jako je alotropie, 

isomorfie, polymorfie. 

Provádí základní výpočty v oblasti krystalochemie 

krystalových mřížek. 

Teorie chemické vazby, její vznik, vlastnosti a typy 

Struktura látek 

Geologie: mineralogie 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Chemické reakce Chemické reakce  

Své znalosti a dovednosti z 1. ročníku rozšíří o použití 

pojmů kinetická rovnice a řád reakce, popíše rozdíly 

v průběhu reakcí katalyzovaných a nekatalyzovaných. 

Aplikuje význam Arrheniova zákona. 

Na základě termodynamických zákonů definuje a 

aplikuje na příkladech pojmy entalpie, entropie a 

Gibbsova energie. 

V rámci termochemických výpočtů spočítá reakční 

entalpie na základě spalných a slučovacích tepel. 

Zhodnotí samovolnost jevů na základě hodnot změny 

Gibbsovy energie. 

Chemická kinetika 

Chemická termodynamika 

 

Chemická rovnováha, acidobazické reakce Chemická rovnováha  

Popíše chemickou rovnováhu, zapíše vztah pro její 

výpočet pomocí rovnovážných koncentrací nebo 

parciálních tlaků, se vztahy pro K provádí základní 

výpočty a úvahy. 

Aplikuje znalosti o chemické rovnováze na příklady 

z praxe (průmysl, apod.). 

Popíše acidobazickou rovnováhu, aktivně ve výpočtech 

používá definici pH silných elektrolytů, odvodí vztah pro 

výpočet pH slabé kyseliny nebo zásady pomocí disociační 

konstanty. 

Vysvětlí pomocí chemických dějů pH roztoků solí a 

význam hydrolýzy.  

Rovnovážná konstanta 

Acidobazické rovnováhy 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Aplikuje poznatky o pH na roztoky silně zředěných 

kyselina zásad. 

Aplikuje v úvahách znalosti o elektrochemické řadě 

napětí, popíše podle hodnot E° průběh redoxních dějů, 

včetně těch v živých systémech. 

Popíše různá uspořádání elektrolýzy, vyjmenuje různá 

praktická uplatnění v průmyslu i běžném životě. 

V početních příkladech používá Faradayův zákon. 

Rozdělí a schematicky znázorní stavbu a děje v různých 

typech zdrojů elektrického napětí. 

Popíše průběh a význam elektrochemické koroze kovů. 

Popíše srážecí rovnováhy a definuje a ve výpočtech 

používá součin rozpustnosti.  

Redoxní rovnováhy 

Srážecí rovnováhy 

Chemie: biochemie, 

biologie: biochemie 

buňky, buněčný 

metabolismus 

Fyzika: Elektrický proud 

v roztocích, elektrolýza, 

galvanické články 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

PROCVIČOVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA CHEMIE PROCVIČOVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ UČIVA CHEMIE  

V repetitoriu anorganické a organické chemie se studenti 

zabývají opakováním, prohlubováním a upevňováním 

fyzikálních a chemických vlastností prvků a jejich 

sloučenin, fyzikálními a chemickými vlastnostmi 

sloučenin uhlíku a jejich reakcemi formou modelových 

testových otázek. Cílem je příprava studentů na různé 

formy předkládaných otázek při přijímacím řízení na 

vysoké školy. 

Učivo středoškolské anorganické a organické chemie. Environmentální výchova, 

Toxikologie, Farmakologie, 

Biologie 
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Repetitorium anorganické a organické chemie 
Ch51 – volitelný předmět pro 4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Chemie. Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k biologii a fyzice. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Repetitorium anorganické a organické chemie představuje tři hodiny v rámci pětihodinového 

bloku, do kterého patří další dvě hodiny fyzikální chemie a biochemie. V repetitoriu 

anorganické a organické chemie se studenti zabývají opakováním, prohlubováním 

a upevňováním fyzikálních a chemických vlastností prvků a jejich sloučenin, fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi sloučenin uhlíku a jejich reakcemi. Studenti budou hodnoceni 

jednou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadáváním souhrnných opakovaní a úloh vede žáky k systematizaci chemických 

vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných vzdělávacích oborech. 

 Učitel zadáváním úkolů vede studenty k aktivnímu a samostatnému zopakování 

a ucelení vědomostí. 

 Učitel vede žáky k sebehodnocení a k identifikaci vlastní chyby. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel zadává žákům problémové úkoly a příklady, které pomohou si pořádně osvojit 

probíranou látku. 

 Učitel analyzuje se žáky jejich chybná řešení, nastiňuje možnosti, jak jim předcházet, 

rozvíjí metodiku správného postupu. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel při diskusích umožňuje studentům, aby si utvořili vlastní názor, prezentovali jej 

a byli schopni ho obhájit. 

 Učitel dává žákům možnost posilovat sebedůvěru a schopnosti verbálního vyjadřování 

před publikem. 
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Kompetence sociální a personální 

 Učitel využívá skupinové práce žáků při zpracování témat, a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a k odpovědnosti za splnění společného úkolu. 

 Učitel směruje žáky k rekapitulaci odborných chemických znalostí.  

Kompetence občanská 

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

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

 Učitel seznamuje žáky s riziky ohrožujícími zdraví při chemických dějích v okolním 

světě, vede žáky k vědeckému a zodpovědnému postoji k přírodovědným civilizačním 

problémům a k zájmu o ochranu životního prostředí. 

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům anorganickou a organickou 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, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Vysvětlí vznik radioaktivního záření, doplní jaderné 

reakce, popíše princip jaderné elektrárny a zhodnotí 

další význam jaderných reakcí. 

Popíše význam a vlastnosti orbitalů a elektronů v nich. 

Popíše principy teorie molekulových orbitalů, vysvětlí 

a aplikuje teorii hybridizace atomových orbitalů a na 

základě ní vysvětlí tvary jednoduchých molekul.  

Aplikuje teorii VSEPR. 

Atom 

Atomové jádro 

Kvantová mechanika 

Molekulové orbitaly, hybridizace 

Fyzika – jaderná energetika, 

stavba atomu, PT 

Environmentální výchova 

Dokáže vytvořit názvy (binárních sloučenin, oxidů, 

hydroxidů, bezkyslíkatých kyselin, kyslíkatých kyselin, 

izopolykyselin, solí kyselin, hydrogensolí, hydrátů 

solí) ze vzorců a obráceně. 

Určí typ chemického vzorce. 

Provádí chemické výpočty z chemického vzorce.  

Popíše stavbu komplexních sloučenin, aplikuje 

názvoslovné principy na tvorbu názvů a vzorců 

komplexních sloučenin 

Názvosloví anorganických sloučenin 

Druhy názvů a vzorců, názvosloví (binárních 

sloučenin, oxidů, hydroxidů, bezkyslíkatých kyselin, 

kyslíkatých kyselin, izopolykyselin, solí kyselin, 

hydrogensolí, hydrátů solí), výpočty z chemického 

vzorce. Opakování 

substituované oxokyseliny – thiokyseliny, 

peroxokyseliny, halogenkyseliny 

funkční deriváty kyselin, atomové skupiny –

halogenidy kyselin, amidy kyselin, estery kys. 

názvosloví komplexních sloučenin 

 

Definuje a kategorizuje základní pojmy a veličiny 

(chemicky čistá látka, prvek, sloučenina, atom, ion, 

molekula). 

Soustavy látek a jejich složení  
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Definuje a kategorizuje vlastnosti a typy směsí. 

Řeší chemické výpočty Ar, Mr, n, c a w a aplikuje je 

také při chemických cvičeních. 

Využívá odbornou terminologii při popisu látek. 

Základní pojmy, základní veličiny Ar, Mr, n. 

Rozdělení směsí, základní výpočty c, w. 

Opakování směšovací rovnice 

Aplikuje periodický zákon při popisu nepřechodných 

prvků. 

Přiřadí prvky do skupin a period. 

Odhadne některé vlastnosti prvků v závislosti na 

poloze v periodické tabulce. 

Popíše trendy v periodické tabulce. 

Periodická soustava prvků 

Vznik a vývoj periodického zákona a periodické 

tabulky Periodický zákon, periodická soustava 

prvků periody, skupiny, trendy v periodické 

tabulce. Opakování. 

 

ANORGANICKÁ CHEMIE ANORGANICKÁ CHEMIE  

Využívá názvosloví anorganické chemie při popisu 

sloučenin. 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

významných zástupců nekovových prvků a jejich 

sloučenin, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití 

v praxi a vliv na životní prostředí. 

Napíše typické a důležité reakce významných 

nekovových prvků a jejich sloučenin včetně příprav 

a výrob. 

Vodík a jeho sloučeniny 

Důležité nekovové prvky (vodík, kyslík), voda, 

peroxid vodíku Výskyt, fyzikální a chemické 

vlastnosti, příprava, výroba, použití prvků a jejich 

sloučenin. opakování 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání 

člověkem. 

Využívání vody, příčiny 

jejího znečištění. 

integrováno Geologie; Voda; 

Povrchové vody – chemické 

složení, pH. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti h 

zástupců p-prvků a jejich sloučenin, zhodnotí jejich 

surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní 

prostředí. 

Napíše typické a důležité reakce významných p-prvků 

a jejich sloučenin včetně příprav a výrob. 

p-prvky a jejich sloučeniny 

Vzácné plyny a halogeny, chalkogeny, p3, p2 a p1 

prvky. 

Výskyt, fyzikální a chemické vlastnosti, příprava, 

výroba, použití prvků a jejich sloučenin. opakování 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání 

člověkem 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

významných zástupců s-prvků a jejich sloučenin, 

zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv 

na životní prostředí. 

Napíše typické reakce významných s-prvků 

a sloučenin včetně jejich příprav a výrob. 

s-prvky a jejich sloučeniny 

Obecné vlastnosti kovů, principy jejich výroby. 

Výskyt, fyzikální a chemické vlastnosti, příprava, 

výroba a použití alkalických kovů, s2-prvků. 

opakování 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání 

člověkem 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

významných zástupců d-prvků, f-prvků a jejich 

sloučenin, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití 

v praxi a vliv na životní prostředí. 

Napíše typické reakce významných d- a f-prvků 

a sloučenin včetně jejich příprav a výrob. 

d-prvky, f-prvky a jejich sloučeniny 

Výskyt, fyzikální a chemické vlastnosti, příprava, 

výroba a použití některých d-kovů a f-prvků. 

opakování 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání 

člověkem 

ORGANICKÁ CHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE  

Zhodnotí význam organických sloučenin a jejich 

postavení v chemii. 

Organické sloučeniny, struktura, reakce 

a názvosloví. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Charakterizuje typy a vlastnosti vazeb, izomerii 

a vaznost typických prvků v organické chemii. 

Klasifikuje organické reakce podle základních kritérií 

(typ reakce, způsob štěpení vazby a interagující 

částice). 

Rozliší typy vzorců v organické chemii. 

Dokáže vytvořit systematické názvy nasycených, 

nenasycených a aromatických sloučenin z různých 

typů vzorců a obráceně. 

Aplikuje pravidla systematického názvosloví 

organické chemie při popisu sloučenin s možností 

využití triviálních názvů. 

Význam organických sloučenin, vaznost prvků, 

vazby, izomerie, reakce a názvosloví. opakování 

Rozšíření názvosloví o systematické názvosloví 

funkčních derivátů karboxylových kyselin 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

nasycených, nenasycených a aromatických 

uhlovodíků, jejich využití v praxi a vliv na životní 

prostředí a zdraví člověka. 

Napíše typické a důležité reakce významných 

uhlovodíků. 

U radikálové substituce alkanů, elektrofilní adice 

alkenů a elektrofilní substituce arenů objasní jejich 

mechanismus. 

U významných uhlovodíků (methan, ethen, ethyn, 

benzen, toluen) zná jejich triviální názvy, přípravu, 

výrobu a význam. 

Uhlovodíky a jejich klasifikace 

Nasycené, nenasycené a aromatické uhlovodíky. 

Struktura, vlastnosti, reakce, mechanismy 

základních reakcí, výskyt a použití. Opakování 

cyklizace alkynů 

řízené elektrofilní substituce: substituenty I. třídy, 

+M efekt, substituewnty II. třídy, −M efekt 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti 

halogenderivátů, organokovových sloučenin, 

dusíkatých a kyslíkatých derivátů uhlovodíků, jejich 

využití v praxi a vliv na životní prostředí a zdraví 

člověka. 

Napíše typické a důležité reakce významných 

halogenderivátů, aminů, nitrosloučenin, 

hydroxysloučenin, etherů a karbonylových sloučenin, 

karboxylových kyselin a jejich funkčních 

a substitučních derivátů. 

U vybraných reakcí (SN halogenderivátů, esterifikace, 

diazotace, kopulace, AN karbonylových sloučenin, 

esterifikace, neutralizace, vznik peptidové vazby) 

objasní jejich mechanismus. 

Dokáže vytvořit systematické názvy halogenderivátů, 

dusíkatých a kyslíkatých derivátů uhlovodíků 

z různých typů vzorců a obráceně. 

U významných sloučenin zná jejich triviální názvy, 

přípravu, výrobu a význam. 

Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace 

Halogenderiváty, organokovové sloučeniny 

(Grignardova činidla), dusíkaté deriváty, kyslíkaté 

deriváty (hydroxysloučeniny, ethery, karbonylové 

sloučeniny, karboxylové kyseliny, funkční 

a substituční deriváty karboxylových kyselin). 

Struktura, vlastnosti, reakce, mechanismy 

základních reakcí, výskyt a použití. Opakování 

organokovové sloučeniny Li, Mg, Na, Pb, Hg, Al, 

efekt +I-, Grignardova činidla a jejich význam 

v organických syntézách 

organokřemičité sloučeniny: silikony, polysiloxany, 

organofosforečné sloučeniny: insekticidy, 

fosforečné estery významné pro funkce živých 

soustav (NK, ATP, …) 

chování kyselin při zahřívání 

optická izomerie 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 

Charakterizuje strukturu, fyzikální a chemické 

vlastnosti heterocyklických sloučenin. 

Zhodnotí výskyt heterocyklických sloučenin v přírodě 

a jejich význam pro stavbu přírodních látek. 

Heterocyklické sloučeniny 

Struktura, vlastnosti, reakce, výskyt a použití. 

Opakování 

Biologie; genetika 

Enviromentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová 

témata, mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Z triviálních názvů významných heterocyklických 

sloučenin dokáže napsat jejich strukturní vzorce. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání 

člověkem. 

Charakterizuje strukturu, fyzikální a chemické 

vlastnosti SMS, jejich význam a rozdělení. 

U významných zástupců SMS napíše vzorec meru, zná 

jejich název a použití. 

Zhodnotí význam, složení a zpracování fosilních 

a recentních zdrojů surovin organické chemie a jejich 

vliv na životní prostředí. 

Syntetické makromolekulární sloučeniny 

a surovinové zdroje organických sloučenin 

Vlastnosti, struktura, rozdělení, vznik a významné 

SMS. 

Zemní plyn, uhlí, ropa – vznik a zpracování. 

opakování 

Environmentální výchova 

Vliv člověka na životní 

prostředí od počátku 

existence po současnost. 

Zdroje energie a surovin na 

Zemi, jejich využívání 

člověkem. 

Mediální výchova 

Média a mediální produkce 
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Biochemie Ch52 – volitelný předmět pro 
4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Chemie. Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k biologii a fyzice. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Biochemie představuje jednu hodinu v rámci pětihodinového bloku, do kterého patří další tři 

hodiny repetitoria anorganické a organické chemie a jedna hodina fyzikální chemie. 

V biochemii se studenti zabývají zejména prohlubováním a upevňováním struktury 

a vlastností přírodních látek a průběhem metabolických dějů probíhajících v živých 

systémech. Studenti budou hodnoceni známkou spolu s Ch53, známka z biochemie tvoří 

polovinu. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadáváním souhrnných opakovaní a úloh vede žáky k systematizaci chemických 

vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných vzdělávacích oborech. 

 Učitel zadáváním úkolů vede studenty k aktivnímu a samostatnému zopakování 

a ucelení vědomostí. 

 Učitel vede žáky k sebehodnocení a k identifikaci vlastní chyby. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel zadává žákům problémové úkoly a příklady, které pomohou si pořádně osvojit 

probíranou látku. 

 Učitel analyzuje se žáky jejich chybná řešení, nastiňuje možnosti, jak jim předcházet, 

rozvíjí metodiku správného postupu. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel při diskusích umožňuje studentům, aby si utvořili vlastní názor, prezentovali jej 

a byli schopni ho obhájit. 

 Učitel dává žákům možnost posilovat sebedůvěru a schopnosti verbálního vyjadřování 

před publikem. 
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Kompetence sociální a personální 

 Učitel využívá skupinové práce žáků při zpracování témat, a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a k odpovědnosti za splnění společného úkolu. 

 Učitel směruje žáky k rekapitulaci odborných chemických znalostí.  

Kompetence občanská 

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

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

 Učitel seznamuje žáky s riziky ohrožujícími zdraví při chemických dějích v okolním 

světě, vede žáky k vědeckému a zodpovědnému postoji k přírodovědným civilizačním 

problémům a k zájmu o ochranu životního prostředí. 

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům anorganickou a organickou 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, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

BIOCHEMIE BIOCHEMIE  

Charakterizuje chemickou strukturu, funkci, výskyt, 

význam, fyzikální a chemické vlastnosti lipidů, 

sacharidů, proteinů a nukleových kyselin. 

Objasní význam DNA a RNA. 

U významných zástupců zná jejich vzorec (steran, 

kaučuk, základní monosacharidy, základní mastné 

kyseliny, důležité aminokyseliny). 

Dokáže spojit vzorce aminokyselin do peptidů 

a vzorce monosacharidů do oligosacharidů. 

Lipidy, sacharidy, proteiny, nukleové kyseliny. 

Alkaloidy, lipidy, izoprenoidy, sacharidy, nukleové 

kyseliny, aminokyseliny, peptidy, bílkoviny. Výskyt, 

význam, fyzikální vlastnosti, chemická struktura, 

rozdělení, účinky. 

Mediální výchova 

Media a mediální produkce. 

Vysvětlí fungování organismů z hlediska výměny 

energií a látek. 

Popíše strukturu a mechanismus působení enzymů, 

aplikuje poznatky na ovlivňování rychlosti 

chemické reakce. 

Vyjmenuje důležité vitamíny a hormony, zná jejich 

význam. 

Děje v živých organismech, hormony, vitamíny 

a enzymy. 

Úvod do metabolismu, ATP, regulace dějů. 

Hormony, vitamíny, enzymy. 

Biologie; trávicí soustava 

a metabolismus, endokrinní 

soustava 

Objasní základní metabolické procesy a jejich 

propojení. 

U glykolýzy, fotosyntézy, β-oxidace, replikace, 

transkripce, proteosyntézy, dýchacího řetězce 

a citrátového cyklu zná jejich lokalizaci, vstupní 

Metabolismus 

Metabolismus sacharidů, lipidů, nukleových 

kyselin, aminokyselin, bílkovin, citrátový cyklus 

a dýchací řetězec. 

Biologie; fyziologie rostlin 

a živočichů, trávicí soustava 

a metabolismus, molekulární 

a buněčné základy dědičnosti 

Mediální výchova 

Media a mediální produkce. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

látky, výstupní látky, energetickou bilanci, napojení 

na ostatní metabolické procesy a stručně průběh. 
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Fyzikální chemie Ch53 – volitelný předmět pro 
4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Chemie. Navazuje na učivo 1. ročníku, které opakuje, procvičuje, upevňuje a v některých 

oblastech rozšiřuje. Mezipředmětové vazby posiluje zejména v oblasti fyziky a matematické 

gramotnosti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Fyzikální chemie představuje jednu hodinu v rámci pětihodinového bloku, do kterého patří 

další tři hodiny repetitoria anorganické a organické chemie a jedna hodina biochemie. 

Studenti budou hodnoceni známkou spolu s Ch52 (biochemie), známka z fyzikální chemie 

tvoří 50 %. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadáváním souhrnných opakovaní a úloh vede žáky k systematizaci chemických 

vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných vzdělávacích oborech. 

 Učitel vede žáky k sebehodnocení a k identifikaci vlastní chyby. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel zadává žákům problémové úkoly a příklady, které pomohou si pořádně osvojit 

probíranou látku. 

 Učitel analyzuje se žáky jejich chybná řešení, nastiňuje možnosti, jak jim předcházet, 

rozvíjí metodiku správného postupu. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel při diskusích umožňuje studentům, aby si utvořili vlastní názor, prezentovali jej 

a byli schopni ho obhájit. 

 Učitel dává žákům možnost popisovat algoritmy řešení problémů, zejména při 

výpočtových úlohách, ale i při řešení problémových otázek z fyzikální chemie. 
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Kompetence sociální a personální 

 Učitel využívá skupinové práce žáků při zpracování témat, a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a k odpovědnosti za splnění společného úkolu. 

Kompetence občanská 

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

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

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům fyzikální 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, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

CHEMICKÁ VAZBA A VLASTNOSTI LÁTEK CHEMICKÁ VAZBA A VLASTNOSTI LÁTEK  

Aplikuje učivo 1. ročníku na praktické příklady 

Na základě chemických vazeb popíše vlastnosti krystalických 

látek, jmenuje příklady látek amorfních, určí příklady 

strukturních jevů, jako je alotropie, isomorfie, polymorfie. 

Provádí základní výpočty v oblasti krystalochemie 

krystalových mřížek. 

Teorie chemické vazby, její vznik, 

vlastnosti a typy 

Struktura látek 

Geologie: mineralogie 

CHEMICKÉ REAKCE CHEMICKÉ REAKCE  

Své znalosti a dovednosti z 1. ročníku rozšíří o použití pojmů 

kinetická rovnice a řád reakce, popíše rozdíly v průběhu 

reakcí katalyzovaných a nekatalyzovaných. 

Aplikuje význam Arrheniova zákona. 

Na základě termodynamických zákonů definuje a aplikuje na 

příkladech pojmy entalpie, entropie a Gibbsova energie. 

V rámci termochemických výpočtů spočítá reakční enthalpie 

na základě spalných a slučovacích tepel. 

Zhodnotí samovolnost jevů na základě hodnot změny 

Gibbsovy energie. 

Chemická kinetika 

Chemická termodynamika 

 

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA CHEMICKÁ ROVNOVÁHA  

Popíše chemickou rovnováhu, zapíše vztah pro její výpočet 

pomocí rovnovážných koncentrací nebo parciálních tlaků, se 

vztahy pro K provádí základní výpočty a úvahy. 

Rovnovážná konstanta 

Acidobazické rovnováhy 

Redoxní rovnováhy 

Chemie: Biochemie, Biologie: 

biochemie buňky, buněčný 

metabolismus 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Aplikuje znalosti o chemické rovnováze na příklady z praxe 

(průmysl, apod.). 

Popíše acidobazickou rovnováhu, aktivně ve výpočtech 

používá definici pH silných elektrolytů, odvodí vztah pro 

výpočet pH slabé kyseliny nebo zásady pomocí disociační 

konstanty. 

Vysvětlí pomocí chemických dějů pH roztoků solí a význam 

hydrolýzy.  

Aplikuje poznatky o pH na roztoky silně zředěných kyselina 

zásad. 

Popíše mechanismus fungování acidobazických indikátorů 

a pufrů. 

Aplikuje v úvahách znalosti o elektrochemické řadě napětí, 

popíše podle hodnot E° průběh redoxních dějů, včetně těch 

v živých systémech. 

Popíše různá uspořádání elektrolýzy, vyjmenuje různá 

praktická uplatnění v průmyslu i běžném životě. V početních 

příkladech používá Faradayův zákon. 

Rozdělí a schematicky znázorní stavbu a děje v různých 

typech zdrojů elektrického napětí. 

Popíše průběh a význam elektrochemické koroze kovů. 

Popíše srážecí rovnováhy a definuje a ve výpočtech používá 

součin rozpustnosti.  

Popíše stavbu komplexů, jejich typy a jejich stabilitu. 

Srážecí rovnováhy 

Komplexotvorné rovnováhy 

Fyzika: Elektrický proud 

v roztocích, elektrolýza, 

galvanické články 
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B3 – volitelný předmět pro 4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Biologie. Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale 

i matematice a ZSV. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Tento předmět je tvořen předmětem lékařská biologie B52 (2 vyučovací hodiny) a obecná 

biologie a genetika B53 (1 vyučovací hodina). Studenti budou hodnoceni jednou výslednou 

známkou za celý blok, přičemž bude dodržován poměr 2:1 podle počtu vyučovacích hodin. 

Výchovné a vzdělávací strategie a kompetence k učení 

viz předměty B52 a B53 

Vzdělávací obsah 

viz předměty B52 a B53 
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Systematická biologie B51 – volitelný předmět 
pro 4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Biologie. Existují zde návaznosti zejména na vzdělávací obsah průřezového tématu 

Environmentální výchova.  

Mezipředmětové přesahy a vazby existují částečně směrem k zeměpisu, v některých oblastech 

také k chemii. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Náplní předmětu Systematická biologie je zejména aktuální pohled na problematiku 

hierarchické taxonomie živých organismů na Zemi v evolučních a fylogenetických 

souvislostech. Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje jednak rekapitulaci poznatků získaných 

během předchozího studia, zejména však jejich doplnění o podrobnější systematickou část. 

Nezbytné jsou zde přesahy a návaznosti na evoluční biologii a biogeografii. Důležitou součástí 

je také praktické poznávání vybraných zástupců jednotlivých skupin organismů. 

Vyučovací předmět Systematická biologie je povinně volitelným předmětem studovaným 

v rámci vzdělávacích bloků ve 4. ročníku. Jedním z důležitých cílů předmětu je tedy nesporně 

příprava studentů na úspěšné složení maturitní zkoušky nebo přijímacích zkoušek na vysoké 

školy s přírodovědným zaměřením. V rámci předmětu Systematická biologie budou probírány 

především maturitní otázky 4 až 17 a 26. 

Týdenní hodinová dotace předmětu Systematická biologie vymezená učebním plánem je 2 VH 

týdně, klasifikována je samostatnou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 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 ve výuce používá pracovní listy, tím umožňuje žákům tvůrčím způsobem 

zpracovávat a nově interpretovat získané poznatky a informace. 

 Učitel zadává samostatné či skupinové úkoly, na kterých si žáci osvojí způsoby 

efektivního získávání poznatků a vyhledávání informací. 

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

studiu. 
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 Učitel průběžným hodnocením umožňuje žákům kriticky reflektovat proces vlastního 

učení. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel pomocí řízeného dialogu pomáhá žákovi odhalit problém, pochopit jeho 

podstatu, navrhnout možná řešení a zvážit jejich případné klady a zápory. 

 Zadáváním problémových úloh vyžadujících propojování již získaných znalostí (jejich 

aplikaci) učitel podněcuje ve studentech samostatnost při hledání řešení problémů. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel ve výuce využívá metodu řízeného dialogu a diskuse, čímž umožňuje žákům 

prezentovat jejich názory na danou problematiku, porovnávat je s názory ostatních 

a rozhodovat se o jejich správnosti. 

 Na základě zadávání referátů a prezentací učitel umožňuje žákům zdokonalovat se 

v dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi, zároveň při 

slovní prezentaci před publikem dává žákům možnost posilovat sebedůvěru a jejich 

schopnosti verbálního vyjadřování. 

 Učitel při písemné i ústní komunikaci s žáky a při hodnocení jejich práce dbá na 

správnost odborné terminologie a kvalitu biologických nákresů. 

Kompetence sociální a personální 

 Radou během skupinových prací vede učitel týmy žáků k racionálnímu rozdělování 

činností a funkcí ve skupině, čímž se žáci učí zastávat různé sociální role. Učí tak žáky 

spolupracovat a být spoluodpovědný za výsledek práce skupiny. 

 Při společné činnosti učitel nabízí žákům pomoc v jednotlivostech a vede je tak ke 

schopnosti požádat o pomoc při řešení náročnějších úkolů a současně pomoc 

poskytnout. 

Kompetence občanská 

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

a připomínkám, a tak je vede 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. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ÚVOD DO SYSTEMATIKY ORGANISMŮ ÚVOD DO SYSTEMATIKY ORGANISMŮ  

Odliší živé soustavy od neživých na základě jejich 

charakteristických vlastností. 

Obecná charakteristika živých soustav  

Rozliší jednotlivé systematické kategorie, uvede 

příklady taxonů. 

Vzájemně porovná základní znaky jednotlivých 

domén organismů. 

Základy hierarchické taxonomie organismů  

Rozliší monofyletické, parafyletické a polyfyletické 

taxony. 

Znázorní vzájemnou fylogenetickou příbuznost 

taxonů pomocí dendrogramu (fylogenetického 

stromu). 

Rozliší paralelní, konvergentní a homologickou 

podobnost znaků. 

Uvede příklady konvergentní a divergentní evoluce 

taxonů. 

Principy taxonomie a fylogenetiky organismů  

Odliší viry od buněčných organismů. 

Porovná stavbu těla, funkce a životní projevy 

prokaryotních a eukaryotních organismů a buněk, 

zhodnotí význam a funkci buněčných organel. 

Zhodnotí význam endosymbiózy při vzniku 

eukaryotických buněk, uvede rozdíly mezi primární 

a sekundární endosymbiózou.  

Stavba těla a vlastnosti nebuněčných (virů) 

a buněčných organismů (prokaryot a eukaryot) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Uvede říše známé v rámci eukaryotních organismů, 

porovná jejich základní znaky.  

Porovná stavbu těla, funkce a životní projevy hub, 

rostlin a živočichů  

Porovná stavbu buněk hub, rostlin a živočichů. 

Stavba těla a vlastnosti hub, rostlin a živočichů  

MIKROBIOLOGIE MIKROBIOLOGIE  

Ovládá učivo 1. ročníku biologie. 

Zhodnotí rizika prionů pro zdraví hospodářských 

zvířat a člověka. 

Stavba, systém, funkce a význam virů, bakterií 

a sinic. Priony. 

 

BIOLOGIE PRVOKŮ BIOLOGIE PRVOKŮ  

Využívá znalostí získaných předchozím studiem 

k rozlišení a charakteristice jednotlivých taxonů. 

Rozpozná, charakterizuje a systematicky zařadí 

vybrané zástupce prvoků. 

Stavba, systém, funkce a význam prvoků  

BIOLOGIE CHROMIST BIOLOGIE CHROMIST  

Zdůvodní vyčlenění říše chromista v rámci 

Eukaryot. 

Rozliší a charakterizuje jednotlivé taxony, uvede 

příklady zástupců. 

Stavba, systém, funkce a význam chromist  

BIOLOGIE HUB BIOLOGIE HUB  

Využívá znalostí získaných předchozím studiem 

k rozlišení a charakteristice jednotlivých taxonů. 

Rozpozná, charakterizuje a systematicky zařadí 

vybrané zástupce hub. 

Stavba, systém, funkce a význam hub a lišejníků  
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

BIOLOGIE ROSTLIN BIOLOGIE ROSTLIN  

 Morfologie a anatomie rostlin  

Ovládá učivo 1. ročníku biologie. Stavba a funkce pletiv  

Stavba a funkce vegetativních a generativních 

orgánů 

 

 Fyziologie rostlin  

Ovládá učivo 1. ročníku biologie. 

Charakterizuje primární a sekundární procesy 

fotosyntézy, odliší fotosyntézu C3, C4 a CAM. 

Popíše vliv fytohormonů na růst a vývoj rostlin. 

Objasní vliv fotoperiodismu na růst a vývoj rostlin. 

Výživa rostlin 

Fotosyntéza a dýchání rostlin  

Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin 

Pohyby rostlin 

Fyzika; Stavba a vlastnosti 

látek; Kapilární jevy 

Chemie; Biochemie 

 Systém a evoluce rostlin  

Využívá znalostí získaných předchozím studiem 

k rozlišení a charakteristice jednotlivých taxonů. 

Rozpozná, charakterizuje a systematicky zařadí 

vybrané zástupce nižších rostlin. 

Stavba, systém, funkce a význam nižších rostlin 

(řas) 

 

Uvede hlavní shodné a rozdílné znaky nižších 

a vyšších rostlin. 

Využívá znalostí získaných předchozím studiem 

k rozlišení a charakteristice jednotlivých taxonů. 

Charakterizuje vzájemné fylogenetické souvislosti 

mezi hlavními taxony. 

Rozpozná, charakterizuje a systematicky zařadí 

vybrané zástupce vyšších rostlin. 

Stavba, systém, funkce a význam vyšších rostlin 

(mechorostů, kapraďorostů, semenných rostlin) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  

 Morfologie a anatomie živočichů  

Ovládá učivo 1. ročníku biologie. Tkáně  

 Systém a evoluce živočichů  

Využívá znalostí získaných předchozím studiem 

k rozlišení a charakteristice jednotlivých taxonů. 

Rozpozná, charakterizuje a systematicky zařadí 

vybrané zástupce diblastik. 

Stavba, funkce, systém, evoluce a význam diblastik 

(houby, žahavci) 

 

Uvede základní charakteristiky jednotlivých kmenů, 

typ životního prostředí a způsob života jejich 

zástupců. 

Stavba, funkce, systém, evoluce a význam „malých 

kmenů“ diblastik (vločkovci, žebernatky, 

morulovci, rybomorky) 

 

Využívá znalostí získaných předchozím studiem 

k rozlišení a charakteristice jednotlivých taxonů. 

Rozpozná, charakterizuje a systematicky zařadí 

vybrané zástupce triblastik. 

Charakterizuje vzájemné fylogenetické souvislosti 

mezi hlavními taxony. 

Popíše vývojové cykly významných parazitických 

druhů, zhodnotí jejich zdravotnický význam 

z hlediska člověka. 

Stavba, funkce, systém, evoluce a význam triblastik 

(ploštěnci, hlístice, měkkýši, kroužkovci, členovci, 

ostnokožci) 

 

Uvede základní charakteristiky jednotlivých kmenů, 

typ životního prostředí a způsob života jejich 

zástupců. 

Stavba, funkce, systém, evoluce a význam „malých 

kmenů“ triblastik (praploštěnci, břichobrvky, 

vířníci, vrtejši, hlavatci, strunovci, drápkovci, 

želvušky, ploutvenky, mechovky, chapadlovky, 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ramenonožci, pásnice, mechovnatci, rypohlavci, 

bradatice, sumýšovci, polostrunatci) 

Využívá znalostí získaných předchozím studiem 

k rozlišení a charakteristice jednotlivých taxonů. 

Rozpozná, charakterizuje a systematicky zařadí 

vybrané zástupce triblastik. 

Charakterizuje vzájemné fylogenetické souvislosti 

mezi hlavními taxony. 

Stavba, funkce, systém, evoluce a význam strunatců 

(pláštěnci, bezlebeční, obratlovci) 

 

EVOLUČNÍ BIOLOGIE EVOLUČNÍ BIOLOGIE  

Ovládá učivo 2. ročníku biologie Vznik a vývoj života na Zemi 

Mechanismy evoluce 

Fylogeneze organismů 

Fylogeneze člověka 

Chemie; Organická chemie; 

Biochemie 

Dějepis; Pravěk 

Int.: GEOLOGIE; Složení, 

struktura a vývoj Země; 

geologická historie Země 
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Lékařská biologie B52 – volitelný předmět pro 
4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Biologie a Člověk a zdraví. Existují zde návaznosti zejména na vzdělávací obsah průřezového 

tématu Environmentální výchova.  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Náplní předmětu Lékařská biologie navazuje na výuku biologie v 2. a 3. ročníku, opakuje, 

systematizuje a upevňuje poznatky z anatomie lidského těla a rozšiřuje zejména partie 

fyziologie člověka a biologie nemocí. 

Vyučovací předmět Lékařská biologie je povinně volitelným předmětem studovaným v rámci 

volitelného pětihodinového bloku ve 4. ročníku. Týdenní hodinová dotace předmětu Lékařská 

biologie je 2 VH týdně, klasifikována je společně s Obecnou biologií a genetikou (B53) a to 2/3 

váženým průměrem známek z obou předmětů. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence odpovídají společným cílům předmětu biologie. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

FYZIOLOGIE KOSTERNÍ SOUSTAVY FYZIOLOGIE KOSTERNÍ SOUSTAVY  

Určí a popíše kosti lidského těla. 

Popíše stavbu kosti na podélném a příčném řezu. 

Popíše základní defekty na kostře člověka 

a vysvětlí možné příčiny jejich vzniku.  

 stavba a funkce kosterní soustavy 

 struktura kostí 

 nemoci pohybového aparátu 

 

FYZIOLOGIE SVALOVÉ SOUSTAVY FYZIOLOGIE SVALOVÉ SOUSTAVY  

Rozliší jednotlivé typy svalové tkáně, jejich stavbu a funkci. 

Určí polohu významných kosterních svalů. 

Popíše princip a mechanismus kontrakce příčně pruhovaného 

svalu. 

Objasní podstatu nervosvalového přenosu. 

Popíše nemoci svalového aparátu a vysvětlí možné příčiny jejich 

vzniku. 

 stavba, funkce a typy svalové 

soustavy 

 fyziologie kontrakce příčně 

pruhovaného svalu  

 nervosvalový přenos 

 nemoci svalového aparátu 

 

FYZIOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN FYZIOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN  

Objasní složení a funkci tělních tekutin a vysvětlí vztahy mezi 

nimi. 

Popíše krevní elementy, AB0-systém, Rh-systém. 

Vysvětlí princip a význam acidobazické rovnováhy. 

 rozdělení a složení tělních tekutin 

  složení krve 

 acidobazická rovnováha tělesných 

tekutin 

 

FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO 

OBĚHU 

 

Porovná uspořádání a funkci malého a velkého krevního oběhu. 

Popíše stavbu srdce a objasní princip jeho činnosti. 

 funkce krevního oběhu 

 funkční morfologie srdce 
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Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Popíše EKG záznam, porovná akční a klidový potenciál. 

Objasní rozdíly mezi systolickým a diastolickým tlakem 

a rozdíly tlaku v cévách. 

Popíše choroby kardiovaskulárního systému  

a posoudí možná rizika. 

 převodní systém srdeční 

 elektrické projevy srdeční činnosti 

 krevní tlak a hemodynamika 

 kardiovaskulární choroby 

FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU  

Popíše rozdíly mezi nespecifickou a specifickou imunitou. 

Vysvětlí rozdíly mezi T a B-lymfocyty. 

Objasní, v čem spočívají možná rizika poruch imunity. 

 nespecifická imunita 

 prostředky specifické imunity 

 poruchy imunity 

 

FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A RESORBCE FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A RESORBCE  

Porovná stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy. 

Pojmenuje trávicí enzymy. 

Vysvětlí fyziologii trávení a vstřebávání živin. 

Popíše a objasní možná rizika nemocí trávicího traktu. 

 části trávicí soustavy, trávení 

 fyziologie vstřebávání 

 funkce jater 

 rizika nemocí trávicího traktu 

 

METABOLISMUS A FYZIOLOGIE VÝŽIVY METABOLISMUS A FYZIOLOGIE 

VÝŽIVY 

 

Uvede zásady zdravé výživy s ohledem na stav organismu. 

Posoudí možná zdravotní rizika spojená s poruchami příjmu 

potravy a nesprávným životním stylem.  

Popíše základní civilizační onemocnění 

a poruchy příjmu potravy. 

 fyziologický význam sacharidů, 

lipidů a proteinů 

 význam vitamínů, minerálních 

a stopových prvků 

 poruchy příjmu potravy 

 

FYZIOLOGIE PLIC A DÝCHÁNÍ FYZIOLOGIE PLIC A DÝCHÁNÍ  

Popíše stavbu a funkci dýchacích cest a plic v kontextu se 

znalostmi o oběhové soustavě. 

 plicní ventilace 

 distribuce dýchacích plynů 
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Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Objasní mechanismy dýchání.  

Popíše a objasní možná rizika nemocí dýchacího aparátu. 

 mechanika dýchání 

 rizika nemocí dýchacího aparátu 

FYZIOLOGIE LEDVIN A EXKRECE FYZIOLOGIE LEDVIN A EXKRECE  

Popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy. 

Objasní mechanismy vzniku a odstraňování odpadních látek 

z organismu. 

Charakterizuje stavbu nefronu a děje, které zde probíhají. 

Popíše a objasní možná rizika nemocí vylučovací soustavy. 

 fyziologie a funkce ledvin 

 funkce jednotlivých částí nefronu 

 tvorba a vylučování moči 

 rizika nemocí vylučovací soustavy 

 

FYZIOLOGIE A FUNKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU A ŽLÁZ 

S VNITŘNÍ SEKRECÍ 

FYZIOLOGIE A FUNKCE NERVOVÉHO 

SYSTÉMU A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 

 

Popíše stavbu a funkci neuronu. 

Vysvětlí podstatu reflexní činnosti. 

Popíše stavbu a funkci jednotlivých částí nervové soustavy. 

Stručně okomentuje inervaci a řízení činnosti tělních orgánů, 

objasní rozdíly mezi motorickým a vegetativním systémem. 

Popíše nemoci nervového systému a vysvětlí možné příčiny 

jejich vzniku. 

Charakterizuje žlázy s vnitřní sekrecí a hormony, které ovlivňují 

základní životní funkce. 

Vysvětlí, jaké jsou důsledky při poruchách sekrece hormonů 

slinivky břišní a štítné žlázy. 

Porovná hormonální a nervovou regulaci, popíše jejich 

vzájemnou provázanost 

 neurofyziologie na úrovni nefronu 

 fyziologie centrálního nervového 

systému 

 elektrofyziologie 

 motorický systémový systém 

 autonomní nervový systém 

 limbický systém  

 integrační a asociační činnost 

nervového systému 

 fyziologie spánku 

 rizika nemocí nervového systému 

 hormony a mechanismus jejich 

účinku 

 poruchy funkce endokrinních žláz 
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Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

FYZIOLOGIE SENZORICKÝCH SYSTÉMU, KUŽE 

A TERMOREGULACE 

FYZIOLOGIE SENZORICKÝCH 

SYSTÉMU, TERMOREGULACE A KUŽE 

 

Popíše stavbu a funkci smyslových orgánů a dalších 

významných receptorů. 

Objasní, jakým způsobem se termoregulace podílí na 

homeostáze a jakými mechanismy může být narušena.  

Popíše stavbu a funkci kůže a typy kožních derivátů. 

Zdůvodní, jak se mění prokrvení kůže v závislosti na teplotě 

prostředí. 

 čichový systém 

 chuťový systém 

 hmatové čití 

 sluchový systém 

 zrakový systém 

  tepelné čití 

 termoregulace 

 funkce kůže 

 

FYZIOLOGIE REPRODUKCE, TĚHOTENSTVÍ A PORODU FYZIOLOGIE REPRODUKCE, 

TĚHOTENSTVÍ A PORODU 

 

Uvede rozdíly ve stavbě a funkci rozmnožovací soustavy muže 

a ženy. 

Popíše ovulaci a průběh menstruačního cyklu ženy. 

Charakterizuje pohlavně přenosné choroby a možnosti 

prevence. 

Vysvětlí, jak pečovat o reprodukční zdraví, posoudí možná 

rizika a popíše, jak jim předcházet. 

Posoudí výhody a možná rizika metod asistované reprodukce. 

Charakterizuje proces oplození vajíčka, uvede možnosti 

prokázání těhotenství a popíše průběh těhotenství. 

Stručně charakterizuje jednotlivá období života člověka. 

Objasní faktory, které pozitivně a negativně ovlivňují prenatální 

a postnatální vývoj člověka. 

 mužský pohlavní systém 

 ženský pohlavní systém 

 hormony pohlavních soustav 

 menstruační cyklus 

 fyziologie těhotenství a porodu 
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Výstupy ŠVP Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Uvede základní typy antikoncepčních metod a zhodnotí jejich 

klady a zápory. 

ONTOGENEZE A FYLOGENEZE ORGÁNOVÝCH SOUSTAV ONTOGENEZE A FYLOGENEZE 

ORGÁNOVÝCH SOUSTAV 

 

Popíše průběh oplození, rýhování, ontogeneze, organogeneze 

u jednotlivých skupin živočichů, srovná jednotlivé tělní soustavy 

významných skupin živočichů. 

 oplození 

 rýhování 

 ontogeneze živočichů 

 fylogeneze tělních soustav 

 

REKAPITULACE UČIVA REKAPITULACE UČIVA  
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Fyzikální chemie Ch53 – volitelný předmět pro 
4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru 

Chemie. Navazuje na učivo 1. ročníku, které opakuje, procvičuje, upevňuje a v některých 

oblastech rozšiřuje. Mezipředmětové vazby posiluje zejména v oblasti fyziky a matematické 

gramotnosti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Fyzikální chemie představuje jednu hodinu v rámci pětihodinového bloku, do kterého patří 

další tři hodiny repetitoria anorganické a organické chemie a jedna hodina biochemie. 

Studenti budou hodnoceni známkou spolu s Ch52 (biochemie), známka z fyzikální chemie 

tvoří polovinu. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel zadáváním souhrnných opakovaní a úloh vede žáky k systematizaci chemických 

vědomostí a ke schopnosti aplikace těchto vědomostí v jiných vzdělávacích oborech. 

 Učitel vede žáky k sebehodnocení a k identifikaci vlastní chyby. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel zadává žákům problémové úkoly a příklady, které pomohou si pořádně osvojit 

probíranou látku. 

 Učitel analyzuje se žáky jejich chybná řešení, nastiňuje možnosti, jak jim předcházet, 

rozvíjí metodiku správného postupu. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel při diskusích umožňuje studentům, aby si utvořili vlastní názor, prezentovali jej 

a byli schopni ho obhájit. 

 Učitel dává žákům možnost popisovat algoritmy řešení problémů, zejména při 

výpočtových úlohách, ale i při řešení problémových otázek z fyzikální chemie. 
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Kompetence sociální a personální 

 Učitel využívá skupinové práce žáků při zpracování témat, a tím rozvíjí jejich 

schopnosti spolupráce a k odpovědnosti za splnění společného úkolu. 

Kompetence občanská 

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

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

Kompetence k podnikavosti 

 Učitel představí žákům fyzikální 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, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

CHEMICKÁ VAZBA A VLASTNOSTI LÁTEK CHEMICKÁ VAZBA A VLASTNOSTI LÁTEK  

Aplikuje učivo 1. ročníku na praktické příklady 

Na základě chemických vazeb popíše vlastnosti krystalických 

látek, jmenuje příklady látek amorfních, určí příklady 

strukturních jevů, jako je alotropie, isomorfie, polymorfie. 

Provádí základní výpočty v oblasti krystalochemie 

krystalových mřížek. 

Teorie chemické vazby, její vznik, 

vlastnosti a typy 

Struktura látek 

Geologie: mineralogie 

CHEMICKÉ REAKCE CHEMICKÉ REAKCE  

Své znalosti a dovednosti z 1. ročníku rozšíří o použití pojmů 

kinetická rovnice a řád reakce, popíše rozdíly v průběhu 

reakcí katalyzovaných a nekatalyzovaných. 

Aplikuje význam Arrheniova zákona. 

Na základě termodynamických zákonů definuje a aplikuje na 

příkladech pojmy entalpie, entropie a Gibbsova energie. 

V rámci termochemických výpočtů spočítá reakční enthalpie 

na základě spalných a slučovacích tepel. 

Zhodnotí samovolnost jevů na základě hodnot změny 

Gibbsovy energie. 

Chemická kinetika 

Chemická termodynamika 

 

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA CHEMICKÁ ROVNOVÁHA  

Popíše chemickou rovnováhu, zapíše vztah pro její výpočet 

pomocí rovnovážných koncentrací nebo parciálních tlaků, se 

vztahy pro K provádí základní výpočty a úvahy. 

Rovnovážná konstanta 

Acidobazické rovnováhy 

Redoxní rovnováhy 

Chemie: Biochemie, Biologie: 

biochemie buňky, buněčný 

metabolismus 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Aplikuje znalosti o chemické rovnováze na příklady z praxe 

(průmysl, apod.). 

Popíše acidobazickou rovnováhu, aktivně ve výpočtech 

používá definici pH silných elektrolytů, odvodí vztah pro 

výpočet pH slabé kyseliny nebo zásady pomocí disociační 

konstanty. 

Vysvětlí pomocí chemických dějů pH roztoků solí a význam 

hydrolýzy.  

Aplikuje poznatky o pH na roztoky silně zředěných kyselina 

zásad. 

Popíše mechanismus fungování acidobazických indikátorů 

a pufrů. 

Aplikuje v úvahách znalosti o elektrochemické řadě napětí, 

popíše podle hodnot E° průběh redoxních dějů, včetně těch 

v živých systémech. 

Popíše různá uspořádání elektrolýzy, vyjmenuje různá 

praktická uplatnění v průmyslu i běžném životě. V početních 

příkladech používá Faradayův zákon. 

Rozdělí a schematicky znázorní stavbu a děje v různých 

typech zdrojů elektrického napětí. 

Popíše průběh a význam elektrochemické koroze kovů. 

Popíše srážecí rovnováhy a definuje a ve výpočtech používá 

součin rozpustnosti.  

Popíše stavbu komplexů, jejich typy a jejich stabilitu. 

Srážecí rovnováhy 

Komplexotvorné rovnováhy 

Fyzika: Elektrický proud 

v roztocích, elektrolýza, 

galvanické články 
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Zeměpis Z3 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět prohlubuje poznatky z fyzického a regionálního zeměpisu, zároveň slouží 

k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické geografie. Předmět vykazuje významný 

integrační potenciál. Propojuje znalosti z přírodních a sociálních věd a významným způsobem 

přispívá k dosažení řady kompetencí studenta vymezených v průřezových tématech RVP – 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ekologická výchova 

a multikulturní výchova. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Jedná se o samostatný volitelný předmět, který se vyučuje tři hodiny týdně. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Zařazováním práce s tabulkami, grafy a jiným obrazovým materiálem učitel studenty 

vede k vysledování případných pravidelností či trendů. 

 Učitel klade důraz na čtení map a jejich interpretaci. 

Kompetence k řešení problémů 

 Zadáváním problémových úloh, které vyžadující syntézu již získaných znalostí, učitel 

podněcuje ve studentech samostatné uvažování. 

Kompetence komunikativní 

 Diskutováním o různých problémech učitel ve studentech podporuje utvoření 

vlastního názoru, schopnost argumentovat a adekvátně reagovat na argumenty 

protistrany. 

Kompetence sociální a personální 

 Zadáváním skupinové práce učitel podporuje rozvoj spolupráce mezi studenty, 

především dovednost naplánovat aktivitu skupiny a podělit se o dílčí úkoly. 

Kompetence občanské 

 Osobním příkladem učitel motivuje studenty k ekologicky šetrného přístupu 

k životnímu prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 
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Kompetence k podnikavosti 

 Začleňováním zajímavostí pomáhá učitel studentům, aby si vybudovali vztah 

k předmětu a aktivně se zajímali o dění ve světě. 
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Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy  

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ  

Porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné 

vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. 

Aplikuje Keplerovy zákony na vzájemné porovnání 

pohybů planet Sluneční soustavy. 

Vysvětlí princip fungování sluneční soustavy a význam 

Slunce pro život na Zemi. 

Porovná historické a současné názory na tvar a velikost 

Země; 

Popíše pohyby Země a jejich důsledky a dokáže je 

demonstrovat s pomocí glóbu. 

Používá s porozuměním základní pojmy vztahující se 

k času a časovým pásmům (pásmový čas, časová pásma, 

světový čas, místní čas, letní čas, datová mez, střední 

sluneční den, tropický rok, gregoriánský kalendář). 

Uvede podstatné znaky a vlastnosti Měsíce s ohledem na 

pozorovatele na Zemi. 

Vesmír a Sluneční soustava 

Měsíc  

Tvar a velikost Země 

Pohyby Země a jejich důsledky 

Čas a časová pásma, kalendář 

MV: fyzika; gravitační pole, 

Keplerovy zákony. 

ZEMĚPISNÉ INFORMACE ZEMĚPISNÉ INFORMACE  

Porovná praktické využití mapy a glóbu 

Používá s porozuměním základní kartografické pojmy 

(kartografické zobrazení, zkreslení, obsah, měřítko 

a legenda mapy, izolinie, metody tematické kartografie). 

Glóbus, výpočty na kouli 

Matematická kartografie 

Geodézie, DPZ, GPS 

Geografická a tematická kartografie 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy  

Efektivně používá různé kartografické produkty a další 

geografické zdroje dat a informací k zadanému účelu. 

Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, 

analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje. 

Popíše význam geodetických prací a DPZ pro tvorbu 

mapových děl.  

Používá s porozuměním pojmy DPZ, GPS. 

Vyčte základní informace z leteckých a družicových 

snímků. 

FYZICKÝ ZEMĚPIS FYZICKÝ ZEMĚPIS  

Popíše regionální rozdíly v rozložení fyzicko-

zeměpisných jevů a procesů v závislosti na šířkové 

pásmovitosti a výškové stupňovitosti (typy půd, biomy, 

klimatické pásy atp.). 

Charakterizuje hlavní přírodní rizika v jednotlivých 

oblastech a posoudí jejich závažnost z hlediska 

společnosti. 

Popíše složení a vertikální členění atmosféry. 

Charakterizuje základní meteorologické procesy 

probíhající v atmosféře (děje v tlakových útvarech, 

frontální činnost). 

Objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její 

důsledky pro vyváření klimatických pásů. 

Načrtne, interpretuje a správně lokalizuje klimadiagram, 

orientuje se v synoptické mapě. 

Meteorologie 

Klimatologie 

Hydrologie 

Krystalografie, mineralogie a petrologie 

Geologie 

Geomorfologie 

Pedologie 

Biogeografie 

PT: 

Ekologická výchova 

MV: biologie, fyzika 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy  

Rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci 

v krajině (ledovce, podpovrchové vody, jezera, řeky, 

bažiny, umělé vodní nádrže, moře a oceány). 

Analyzuje rozložení zásob vody na Zemi z hlediska života 

a rozvoje lidské společnosti. 

Specifikuje režim odtoku dané řeky, rozliší typy jezer 

podle jejich vzniku. 

Zhodnotí vlastnosti a dynamiku mořských vod 

a mořských proudů; 

Objasní vznik minerálů, rozliší základní krystalografické 

soustavy. 

Uvede základní charakteristiky a vlastnosti 

nejdůležitějších minerálů a hornin vč. nerostného složení 

běžných hornin. 

Rozliší typy hornin a vysvětlí způsoby jejich vzniku. 

Rozliší a popíše jednotlivé zemské sféry a vzájemné 

vztahy mezi nimi. 

Porovná na konkrétních příkladech mechanismy 

působení endogenních a exogenních procesů a jejich vliv 

na utváření zemského povrchu a život lidí. 

Na snímcích výrazných typů reliéfu posoudí vliv 

geologických a geomorfologických sil, které je utvářely. 

Popíše vznik a vývoj půd v různých přírodních oblastech 

v závislosti na působení půdotvorných činitelů a procesů. 

Rozliší a popíše půdní druhy a půdní typy s ohledem na 

jejich úrodnost. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy  

Posoudí vliv člověka na půdu v daném regionu, navrhne 

ochranná opatření a specifikuje způsoby efektivního 

hospodaření s půdou. 

Charakterizuje a lokalizuje vegetační pásy (biomy) 

a vegetační stupně, uvede typické zástupce flóry a fauny. 

Pojmenuje hlavní environmentální problémy a rizika 

typická pro daný biom, navrhne vhodná ochranná 

opatření. 

Rozliší fytogeografické a zoogeografické oblasti. 

SOCIOEKONOMICKÝ ZEMĚPIS SOCIOEKONOMICKÝ ZEMĚPIS  

Popíše nejdůležitější rozdíly ve vybraných 

socioekonomických charakteristikách mezi jednotlivými 

regiony světa.  

Charakterizuje demografické chování různých populací 

a zařadí jej do celosvětového kontextu. 

Rozdělí společnost do demografických skupin podle 

různých kritérií (hustota zalidnění, náboženství, jazyky, 

sektorová zaměstnanost, migrace, urbanizace). 

Rozčlení světové makroregiony do skupin podle stupně 

rozvoje a tyto následně blíže charakterizuje. 

Uvede do souvislosti vliv důležitých objevů v oboru 

dopravy na rozvoj geografického poznání naší planety, 

zmíní nejvýznamnější objevitele. 

Orientuje se na aktuální politické mapě světa, popíše 

podstatné změny. 

Opakování a rozšíření vybraných kapitol 

sociální a hospodářské geografie s důrazem na 

samostatnou práci studentů 

Demografická revoluce a dynamika 

obyvatelstva 

Struktura populace 

Světové hospodářství 

Historie dopravy, objevitelské cesty 

Dění a změny na politické mapě světa, 

konfliktní regiony  

PT: 

Multikulturní výchova; 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

PT: 

Ekologická výchova 

MV: ZSV, Biologie 

PT: 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Humanitární pomoc a 

mezinárodní rozvojová 

spolupráce 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy  

Určí hlavní konfliktní oblasti a charakterizuje podstatu 

těchto konfliktů. 

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS  

Zhodnotí působení přírodní sféry na rozvoj společnosti.  

Identifikuje a popíše jádra, periferie.  

Pojmenuje a zdůvodní lokalizaci hlavních dopravních os 

a uzlů.  

Na konkrétních příkladech aplikuje znalosti obecných 

zákonitostí sociální sféry.  

Na příkladech prezentuje charakteristické problémy 

makroregionu.  

Na konkrétním příkladu posoudí stupeň rozvoje 

sociálně-geografické sféry.  

Na konkrétním příkladu vymezí regionální rozdíly 

v sektorové struktuře hospodářství.  

V konkrétní oblasti charakterizuje způsob života 

obyvatel.  

Podle zvolených kritérií rozdělí region do celků nižšího 

řádu.  

Pojmenuje a lokalizuje základní místopisné pojmy 

regionu.  

Popíše vnitřní a vnější vztahy regionu.  

Na základě SWOT analýzy určí silné a slabé stránky 

regionu.  

Evropa – opakování celkové charakteristiky 

 

ČR 

Přírodní podmínky (reliéf, geologie, vodstvo, 

životní prostředí, surovinová základna, klima, 

půdy) 

Socioekonomika (obyvatelstvo a sídla, 

transformace ekonomiky, struktura 

hospodářství) 

Regionalizace, místo a mikroregion 

PT: 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Globalizační a rozvojové 

procesy 

PT: 

Multikulturní výchova 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů. 



 

114 

ZSV 51 – volitelný předmět ve 4. ročníku 
(Právo, ekonomie, filosofie, religionistika) 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka ve volitelném předmětu ZSV pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo 

základů společenských věd v 1. až 3. ročníku. Je určena pro pochopení celkových souvislostí 

společenských věd a praktické využití v běžném životě. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Předmět je vyučován s časovou dotací 3 hodin týdně a je klasifikován samostatnou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

 Systematicky vede žáky k práci s pojmy a informacemi 

o Seskupování pojmů do skupin podle nejrůznějších hledisek 

o Vytváření kontextu (spojitost se známými slovy) 

o Vytváření asociací se známou informací 

 Vede žáky k zpracování souvislostí 

o Využití grafů, myšlenkových map, strukturování text atd. 

 Rozvíjí schopnost číst s porozuměním 

o Utváření otázek a k textu 

o Logická struktura textu (skládání, rozklad textu) 

o Rozvíjí schopnost aktivně naslouchat 

 Vede žáky k aktivní práci se sešitem (vlastním portfoliem) 

 Vnímání pokroku v učení (zpětná vazba, reflexe…) 

Kompetence k řešení problémů 

 Zařazuje do výuky problémové úlohy 

 Nabízí vhodné způsoby řešení 

o Práce s analogií 

o Hledání strategií 

o Asociační princip 

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

 Vede žáky k systematické práci s textem 

o Utváření titulku (sumarizace textu) 

o Prezentace textu (shrnutí podstaty, logická soudržnost) 

o Vyhledání podstatného místa v textu 

o Zaujetí vlastního stanoviska k textu 

 Dbá na rozvoj jazykových kompetencí 

o Formulace diskusních příspěvků 

o Utváření argumentů pro a proti 

 Dbá na dodržování základních pravidel neverbální komunikace při sebeprezentaci 

žáka 

 Vede žáky k utváření strategií řešení konfliktu 

 Zprostředkovává alternativní strategie při komunikaci 

o Umění vyhnout se nežádoucímu tématu 

o Volba vhodných slov, gestikulace, „tónu“… 

o Umění klást otázky, požádat o vysvětlení 

o Umění opravit, uznat chybu, zdůvodnit stanovisko 

Kompetence sociální a personální 

 Vede žáky k účinné spolupráci 

o Skupinová práce 

o Mezitřídní spolupráce v rámci projektů 

 Vede žáky k utváření pozitivního obrazu o sobě samých 

o Proaktivní přístup ke vzdělání 

o Nebát se chybovat, umění poučit se z chyb 

 Vede žáky ke zvyšování samostatnosti a odpovědnosti 

o Spoluúčast studentů na utváření cílů a pravidel 

o Důsledné dodržování dohodnutých pravidel 

o Dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu 

Kompetence občanské 

 Rozvíjí vědomí sounáležitosti a odpovědnosti za společnou práci 

o Aplikace demokratických zásad uvnitř skupiny, třídy, školy… 

 Pomáhá žákovi formovat realistickou představu o jeho studiu a vývoji 

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

 Zvyšuje citlivost žáků ke globálním, multikulturním a ekologickým problémům 
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 Vede žáky k akceptaci odlišného stanoviska, utváření kompromisu 

Kompetence k podnikavosti 

 Seznamuje žáky s možnostmi profesního zaměření s ohledem na jejich schopnosti 

a zájmy 

 Vede žáky ke kritickému hodnocení rizik v reálných životních situacích 

 Reflektuje společenské dění, tržní prostředí a možnosti podnikání 

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

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

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, 

průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, vazby 

Chápe právní řád a systém práva, 

základní principy jednotlivých 

oblastí práva. 

Umí aplikovat teoretické 

vědomosti v praxi. 

Umí řešit jednotlivé situace 

a najít případnou pomoc. 

Člověk a právo 

Trestní právo 

Občanské právo 

Rodinné právo 

Právní dokumenty 

Vývoj evropského práva 

Výchova 

demokratického 

občana 

Výchova k myšlení 

v globálních 

a evropských 

souvislostech 

Student popíše základní rozdíly 

mezi jednotlivými 

polyteistickými 

a monoteistickými náboženskými 

systémy. 

Zná základní tradice a zvyky 

v rámci jednotlivých kultur. 

Dokáže popsat základní znaky 

náboženských hnutí. 

Religionistika 

Monoteistická a polyteistická 

náboženství 

Problematika náboženských 

hnutí 

Multikulturní 

výchova 

Výchova k myšlení 

v globálních 

a evropských 

souvislostech 

MPV – dějepis 

Student je schopen interpretovat 

filosofické texty, chápe jedince 

jako subjekt filosofie. 

Uvědomuje si význam filosofie 

v současnosti. 

Filosofie a problém člověka 

Existencionalismus a filosofie 

dialogu 

Filosofická antropologie 

Postmoderní filosofie 

MPV – dějepis, 

český jazyk – 

literatura 

Výchova k myšlení 

v globálních 

a evropských 

souvislostech 

Umí se orientovat v informacích 

o pracovním uplatnění na 

českém i mezinárodním trhu. 

Má základní vědomosti 

o fungování finančních trhů. 

Dokáže aplikovat své znalosti 

z finanční gramotnosti 

v praktickém životě. 

Ekonomie, marketing 

Trh práce a nezaměstnanost 

Úspory, investice a kapitál 

Investiční rozhodování 

Inflace, měnová politika 

Marketingové strategie 

Výchova 

demokratického 

občana 

Výchova k myšlení 

v globálních 

a evropských 

souvislostech 
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ZSV 52 – volitelný předmět ve 4. ročníku 
(Psychologie, sociologie, politologie). 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka ve volitelném předmětu ZSV pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo 

základů společenských věd v 1. až 3. ročníku. Je určena pro pochopení celkových souvislostí 

společenských věd a použití znalostí v běžném životě. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Předmět je vyučován s časovou dotací 2 hodiny týdně a je klasifikován samostatnou známkou. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení klíčových 
kompetencí 

Kompetence k učení 

 Systematicky vede žáky k práci s pojmy a informacemi. 

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

o Vytváření kontextu (spojitost se známými slovy). 

o Vytváření asociací se známou informací. 

 Vede žáky k zpracování souvislostí. 

o Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu… 

 Rozvíjí schopnost číst s porozuměním. 

o Utváření otázek k textu. 

o Logická struktura textu (skládání, rozklad textu). 

o Rozvíjí schopnost aktivně naslouchat. 

 Vede žáky k aktivní práci se sešitem (vlastním portfoliem). 

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

Kompetence k řešení problémů 

 Zařazuje do výuky problémové úlohy. 

 Nabízí vhodné způsoby řešení. 

o Práce s analogií. 

o Hledání strategií. 

o Asociační princip. 

 Vede žáky k prozkoumání pohledů a názorů lišících se od jeho vlastních. 
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Kompetence komunikativní 

 Vede žáky k systematické práci s textem. 

o Utváření titulku (sumarizace textu). 

o Prezentace textu (shrnutí podstaty, logická soudržnost). 

o Vyhledání podstatného místa v textu. 

o Zaujetí vlastního stanoviska k textu. 

 Dbá na rozvoj jazykových kompetencí. 

o Formulace diskusních příspěvků. 

o Utváření argumentů pro a proti. 

 Dbá na dodržování základních pravidel neverbální komunikace při sebeprezentaci 

žáka. 

 Vede žáky k utváření strategií řešení konfliktu. 

 Zprostředkovává alternativní strategie při komunikaci. 

o Umění vyhnout se nežádoucímu tématu. 

o Volba vhodných slov, gestikulace, „tónu“…. 

o Umění klást otázky, požádat o vysvětlení. 

o Umění opravit, uznat chybu, zdůvodnit stanovisko. 

Kompetence sociální a personální 

 Vede žáky k účinné spolupráci. 

o Skupinová práce. 

o Mezitřídní spolupráce v rámci projektů. 

 Vede žáky k utváření pozitivního obrazu o sobě samých. 

o Proaktivní přístup ke vzdělání. 

o Nebát se chybovat, umění poučit se z chyb. 

 Vede žáky ke zvyšování samostatnosti a odpovědnosti. 

o Spoluúčast studentů na utváření cílů a pravidel. 

o Důsledné dodržování dohodnutých pravidel. 

o Dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínu. 

Kompetence občanské 

 Rozvíjí vědomí sounáležitosti a odpovědnosti za společnou práci. 

o Aplikace demokratických zásad uvnitř skupiny, třídy, školy…. 

 Pomáhá žákovi formovat realistickou představu o jeho studiu a vývoji. 

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

 Zvyšuje citlivost žáků ke globálním, multikulturním a ekologickým problémům. 

 Vede žáky k akceptaci odlišného stanoviska, utváření kompromisu. 
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Kompetence k podnikavosti 

 Seznamuje žáky s možnostmi profesního zaměření s ohledem na jejich schopnosti 

a zájmy. 

 Vede žáky ke kritickému hodnocení rizik v reálných životních situacích. 

 Reflektuje společenské dění, tržní prostředí a možnosti podnikání. 

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

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

Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP. 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Umí charakterizovat biologické faktory, zná 

základní informace o jednotlivých biologických 

procesech, které souvisí s psychikou jedince. 

Orientuje se v problematice psychických jevů. 

Uvědomuje si vliv společnosti na jedince. 

Dokáže popsat různé náhledy na charakter 

a temperament jedince. 

Má přehled v typických znacích jednotlivých etap 

lidského života. 

Psychologie 

Biologické faktory působící na psychiku. 

Psychické jevy. 

Sociální psychologie. 

Funkční modely osobnosti. 

Vývojová psychologie. 

Osobnostní a sociální výchova. 

MPV – biologie 

Zná základní pravidla sociologického výzkumu. 

Objasní teorie stratifikace v moderních 

společnostech. 

Dokáže popsat znaky jednotlivých sociálních 

útvarů. 

Uvědomuje si vliv masové kultury na jedince. 

Rozpozná různé formy náboženství, současný 

vývoj. 

Umí pojmenovat změny v moderní době a jejich 

příčiny. 

Člověk a společnost 

Metody sociologického výzkumu. 

Sociální útvary. 

Masová média a kultura. 

Náboženství, sekularizace a sociální změny. 

Znaky postindustriální a postmoderní společnosti, 

trendy ve vývoji 

Mediální výchova. 

Multikulturní výchova 

Výchova k myšlení v globálních 

souvislostech. 

MPV – ZSV 

Studenti umí pojmenovat základní politické 

a ekonomické problémy a jejich vliv na společenský 

vývoj. 

Politologie. 

Nástroje mezinárodní politiky. Aktuální politické 

problémy a jejich dopad na světovou ekonomiku  

Výchova k myšlení v globálních 

souvislostech. 
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Dějepis D51 – volitelný předmět pro 4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka ve volitelném předmětu D51 navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je 

určena pro pochopení celkových souvislostí historického vývoje. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Předmět je vyučován s časovou dotací 5 hodin týdně. 3 hodiny tvoří D51 a jsou zaměřeny na 

dějiny XX. století, 2 hodiny v D52 opakují a prohlubují učivo od starověku po XIX. století.  

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí jsou stejné jako 

v předmětu D 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 (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Chápe důležitost PVH pro historickou práci. 

Student formuluje hlavní příčiny společenských změn 

před rokem 1989. Popíše nejdůležitější události roku. 

Nastíní důsledky politického vývoje na ekonomiku 

ČSR.  

Student se orientuje v mezinárodních vztazích 19. 

století a dokáže vyjmenovat hlavní příčiny I. sv. války.  

Pomocné vědy historické 

Sametová revoluce“, volby a ekonomická 

reforma. Svět. 

Mezinárodní vztahy před 1. SV  

MV – ZSV politologie, mezinárodní 

vztahy 

Myšlení v globálních a evropských 

souvislostech 

Student umí objasnit roli československého odboje 

i významných osobností československé politické 

scény na vznik ČSR. Rozumí vlivu světových mocností 

na vývoj v českých zemích. Student dokáže 

interpretovat důsledky Versailleského mírového 

systému na dění u nás i v Evropě ve 20. a 30. letech. 

Student je schopen s pomocí dějepisného atlasu 

naznačit pohyb hlavních armád na území Evropy 

a v Tichomoří. Chápe dopad jednotlivých konferencí 

na poválečný vývoj v Evropě. Uvědomuje si tragičnost 

světového konfliktu s dopadem na obyvatelstvo 

jednotlivých států a národů. 

Student chápe roli domácího a zahraničního odboje. 

Vysvětlí dopady významných událostí např. 

Heydrichiáda, SNP. Objasní průběh osvobozování 

území ČSR. 

Světová válka I. 

Československo mezi dvěma SV  

Vznik, vývoj a rozpad Versailleského systému  

Světová válka II.  

České země a Slovensko za II. SV 

MV – ZSV politologie, mezinárodní 

vztahy 
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Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP)  Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP Poznámky, průřezová témata (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Student dokáže zdůvodnit rozdělení světa po II. sv. 

válce a vliv SSSR a USA. Vysvětlí vnitropolitický vývoj 

v ČSR s porovnáním roku 1946 a 1948. 

Spory o poválečné uspořádání světa a vznik 

studené války 

 

Student se orientuje v základních hospodářských 

a vojenských organizacích, které vznikají v 2. polovině 

20. století. Student si je vědom sovětského vlivu na 

politické dění v jednotlivých státech východního bloku 

např. politické procesy a perzekuce 

Na mapě světa je schopen ukázat dekolonizační 

proces ve světě a formulovat jeho důsledky na 

mezinárodní politiku 2. pol. 20. století. Student 

vysvětlí nejdůležitější válečné konflikty, které přivedly 

svět na pokraj III. sv. války. 

Československo a státy sovětského bloku 

v první polovině 50. let 

Konec koloniálních říší, rozvojový svět. 

Západní svět 50. A 60. let 

MV – ZSV politologie, mezinárodní 

vztahy 

Student se orientuje ve vývoji státu Izraele od jeho 

počátků po válečné konflikty. 

Student chápe události Pražského jara v kontextu 

zmírňování napětí ve světě. Je si vědom toho, jaký 

důsledek měla „internacionální pomoc spřátelených 

států“ na pozdější normalizaci, život občanů, disent.  

Blízký východ, arabsko-izraelské války. 

Západní svět 70. a 80. let 

Pražské jaro 1968, normalizace, disidentská 

hnutí v Československu a Evropě 

ZSV – politologie 

čeština 
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Dějepis D52 – volitelný předmět pro 4. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka ve volitelném předmětu D52 navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je 

určena pro pochopení celkových souvislostí historického vývoje. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Předmět je vyučován s časovou dotací 5 hodin týdně. 3 hodiny tvoří D51 a jsou zaměřeny na 

dějiny XX. století, 2 hodiny v D52 opakují a prohlubují učivo od starověku po XIX. století.  

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí jsou stejné jako 

v předmětu D pro 1. až 3. ročník. 



 

126 

Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP)  Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP Poznámky, průřezová témata (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých 

společenství, antiky a křesťanství jako základních 

fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace 

Objasní proces christianizace a její vliv na konstituování 

raně středověkých států v Evropě. Vysvětlí podstatu vztahu 

mezi světskou a církevní mocí v západním i východním 

kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve 

středověké společnosti, vymezí arabský svět a islámskou 

kulturu. 

Student popíše vznik prvních státních celků na našem 

území. Orientuje se v mezinárodních vztazích ve 

středověku. Vymezí dopad důležitých činů významných 

Přemyslovců na českém trůně 

Starověké Řecko 

Starověký Řím 

Raně feudální společnost a první státní 

útvary na našem území 

Český stát za Přemyslovců 

 

Student si uvědomuje význam českého státu za vlády Karla 

IV. a změny společnosti v době vrcholného středověku. 

Student chápe výlučnost postavění českého státu v kontextu 

náboženských problémů. Objasní příčiny husitské revoluce 

a její dopad na českou společnost a hospodářství země. 

Student umí vysvětlit příčiny zámořských objevů a jejich 

důsledky na vznikající koloniální mocnosti. Vysvětlí 

souvislosti objevných plaveb a změnu myšlení v Evropě 

(renesance). 

Český stát za Lucemburků 

Husitství a Jiří z Poděbrad 

Zámořské objevy 

Od nástupu Habsburků po Bílou horu 

MV – výtvarná výchova, hudební 

výchova, ČJ 



 

127 

Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP)  Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP Poznámky, průřezová témata (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Student zná nejdůležitější dokumenty, které se týkaly 

formování české státnosti a postavení v rámci Habsburské 

monarchie. 

Student popíše vliv náboženských sporů a mocenských 

zájmů států v Evropě na vznik a průběh třicetileté války. 

Vysvětlí dopady válečného konfliktu na hospodářství 

a uspořádání Evropy. 

Na příkladech konkrétních panovníků v Evropě je student 

schopen popsat zavádění reforem a jejich důsledky na vývoj 

států. 

Na příkladech Francouzské a Anglické revoluce student 

formuluje hlavní požadavky revolucionářů týkající se 

garance lidských práv. Uvědomuje si celospolečenské 

důsledky těchto událostí. Dokáže formulovat první 

ekonomické teorie vznikající v 18. století. 

Český stát 1620–1740  

Třicetiletá válka 

Osvícenský absolutismus 

Francie Ludvíka XIV. 

Anglická revoluce 

Velká francouzská revoluce a Napoleon 

 

Student popíše vznik a vývoj Spojených s důrazem na lidská 

práva a důležitost rychle se rozvíjející ekonomiky. Student 

umí porovnat základní myšlenky ústav Francie a USA.  

Student popíše vznikající občanských společností v Evropě. 

Objasní události roku 1848 v českých zemích a jejich dopad 

postavení našeho území v rámci Habsburské monarchie. 

Rozumí vnitřní i zahraniční politice Habsburků v rámci 

Evropy. 

Uvědomuje si vliv Francouzské revoluce a Napoleona na 

formování myšlení, formování nových států v celé Evropě. 

Vznik a vývoj USA 

České země v letech 1848–1914  

Evropa v letech 1815–1871 

ZSV – právo, politologie 
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Dějiny umění 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Dějiny umění vychází ze vzdělávacího obsahu Dějiny umění RVP G. Hlavní význam je 

kladen na seznámení s podstatnými etapami vývoje výtvarného umění s důrazem na 

pochopení širokých souvislostí vývoje výtvarného umění. Jde zvláště o souvislost podoby 

umění se stavem společnosti, osobou umělce a technickými možnostmi dané doby. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Dějiny umění je volitelný vyučovací předmět ve 4. ročníku. Výuka probíhá jednu hodinu týdně. 

Součástí výuky jsou i návštěvy galerií s následnými doprovodnými programy (výtvarné dílny 

atp.). 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Vede žáky k reflexi počátečního stavu úrovně vědomostí či dovedností 

 Rozvíjí schopnost srovnávání 

 Vede žáky ke spoluúčasti na určování cílů, obsahu a forem práce 

Kompetence k řešení problémů 

 Zařazuje problémové úkoly 

 Zahrnuje aktivity vedoucí k tomu, aby se člověk oprostil od obvyklých vzorců myšlení 

 Vede žáky k hledání kreativních strategií řešení problému 

 Vede žáky ke kritickému posouzení zvolených postupů a jejich efektivity 

Kompetence komunikativní 

 Zdokonaluje schopnost porozumění neverbální komunikaci 

 Zprostředkovává kompenzační strategie při komunikaci 

o Kladení otázek 

o Ujištění o správném porozumění 

o Dokázat věc opsat, použít synonymum, nadřazený význam atp. 

 Podporuje tvořivost žáka 

 Podporuje schopnost formulace vlastního argumentovaného názoru 
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Kompetence sociální a personální 

 Vede žáky k účinné spolupráci 

 Vede žáky k vytváření pozitivního obrazu o sobě samém 

o Zadává přiměřené požadavky 

Kompetence občanské 

 Pěstuje v žácích ochotu distancovat se od konvenčních postojů 

 Zvyšuje v žácích odpovědnost za splnění úkolu 

o Dodržování předem dohodnutých postupů 

Kompetence k podnikavosti 

 Seznamuje žáky s vývojem lidské civilizace a rozvojem technologií 

 Systematickým prováděním úkolu směřuje ke vědomému zvnitřnění všech fází 

vedoucích k vytvoření díla (od přípravné až po prezentační fázi) 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 4 

Výstupy ŠVP. 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ŽÁK PRODUKCE  

Rozpoznává specifičnost vizuálně rozdílných znakových 

systémů a identifikuje jejich výrazové prostředky. Na 

příkladech vizuálně obrazných vyjádření rozliší zdroje 

tvorby a uvede vliv společenských kontextů na interpretaci 

obsahu výtvarného díla 

Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením 

v roli interpreta a příjemce 

Rozvoj osobnosti žáka – 

sebepoznání, kooperace, tolerance 

Č, D 

PT: OSV – poznání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na 

smyslové vnímání a na příkladech objasní vliv procesu 

komunikace na přijetí a jejich interpretace 

Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření 

v úrovni smyslové, subjektivní 

a komunikační 

D, HV, Č, ZSV 

Vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných 

vyjádření podle samostatně zvolených kritérií 

Všeobecné, náboženské, filozofické, 

vědeckotechnické pozadí a zázemí 

historických slohů evropského 

a světového uměleckého prostoru 

D, ZSV 

PT: OSV 

Rozlišuje umělecké slohy a styly (s důrazem na umění od 

konce 19. století do současnosti) z hlediska podstatných 

proměn vidění 

Znalost vývoje uměleckých vyjadřovacích 

prostředků 

HV, D, Č 

Na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých 

směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti 

vzniku uměleckých děl. 

Recepce a interpretace a výtvarného díla 

ve společensko-kulturním kontextu 

HV, D, Č 

MV – psychosociální aspekty 

multikulturality 

Na konkrétních příkladech zhodnotí, zda se umělecké dílo 

promítá do aktuální obrazové komunikace. 

Rozeznání podstatných výrazových 

prostředků pro porozumění současné 

obrazové komunikace 

D, HV, ZSV 

PT: MV – média a mediální 

produkce 
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Dějepis D5 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výuka ve volitelném předmětu D navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je 

určena pro pochopení celkových souvislostí historického vývoje. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Předmět je vyučován s časovou dotací 5 hodin týdně. 3 hodiny dějepis, 2 hodiny dějiny umění 

a hudby. 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení 
klíčových kompetencí 

Výchovné a vzdělávací strategie k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí jsou stejné jako 

v předmětu D 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 (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Chápe důležitost PVH pro historickou práci. 

Student formuluje hlavní příčiny společenských změn 

před rokem 1989. Popíše nejdůležitější události roku. 

Nastíní důsledky politického vývoje na ekonomiku 

ČSR.  

Na příkladech francouzské a revoluce student 

formuluje hlavní požadavky revolucionářů týkající se 

garance lidských práv. Uvědomuje si celospolečenské 

důsledky těchto událostí. 

Uvědomuje si vliv Francouzské revoluce a Napoleona 

na formování myšlení, formování nových států v celé 

Evropě. 

Student popíše vznik a vývoj Spojených s důrazem na 

lidská práva a důležitost rychle se rozvíjející 

ekonomiky. Student umí porovnat základní myšlenky 

ústav Francie a USA.  

Student popíše vznikající občanských společností 

v Evropě. Objasní události roku 1848 v českých 

zemích a jejich dopad postavení našeho území v rámci 

Habsburské monarchie. Rozumí vnitřní i zahraniční 

politice Habsburků v rámci Evropy. 

Uvědomuje si vliv Francouzské revoluce a Napoleona 

na formování myšlení, formování nových států v celé 

Evropě. 

Pomocné vědy historické 

Sametová revoluce“, volby a ekonomická 

reforma. Svět. 

Velká francouzská revoluce a Napoleon 

Mezinárodní vztahy před 1. SV  

Vznik a vývoj USA 

České země v letech 1848–1914  

Evropa v letech 1815–1871 

MV – ZSV politologie, mezinárodní 

vztahy 

Myšlení v globálních a evropských 

souvislostech 
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Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP)  Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP Poznámky, průřezová témata (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Student se orientuje v mezinárodních vztazích 19. 

století a dokáže vyjmenovat hlavní příčiny I. sv. války.  

Student umí objasnit roli československého odboje 

i významných osobností československé politické 

scény na vznik ČSR. Rozumí vlivu světových mocností 

na vývoj v českých zemích. Student dokáže 

interpretovat důsledky Versailleského mírového 

systému na dění u nás i v Evropě ve 20. a 30. letech. 

Student je schopen s pomocí dějepisného atlasu 

naznačit pohyb hlavních armád na území Evropy 

a v Tichomoří. Chápe dopad jednotlivých konferencí 

na poválečný vývoj v Evropě. Uvědomuje si tragičnost 

světového konfliktu s dopadem na obyvatelstvo 

jednotlivých států a národů. 

Student chápe roli domácího a zahraničního odboje. 

Vysvětlí dopady významných událostí např. 

Heydrichiáda, SNP. Objasní průběh osvobozování 

území ČSR. 

Světová válka I. 

Československo mezi dvěma SV  

Vznik, vývoj a rozpad Versailleského systému  

Světová válka II.  

České země a Slovensko za II. SV 

MV – ZSV politologie, mezinárodní 

vztahy 

Student dokáže zdůvodnit rozdělení světa po II. sv. 

válce a vliv SSSR a USA. Vysvětlí vnitropolitický vývoj 

v ČSR s porovnáním roku 1946 a 1948. 

Spory o poválečné uspořádání světa a vznik 

studené války 

 

Student se orientuje v základních hospodářských 

a vojenských organizacích, které vznikají v 2. polovině 

20. století. Student si je vědom sovětského vlivu na 

politické dění v jednotlivých státech východního bloku 

např. politické procesy a perzekuce 

Československo a státy sovětského bloku 

v první polovině 50. let 

Konec koloniálních říší, rozvojový svět. 

Západní svět 50. A 60. let 

MV – ZSV politologie, mezinárodní 

vztahy 
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Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP)  Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP Poznámky, průřezová témata (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Na mapě světa je schopen ukázat dekolonizační 

proces ve světě a formulovat jeho důsledky na 

mezinárodní politiku 2. pol. 20. století. Student 

vysvětlí nejdůležitější válečné konflikty, které přivedly 

svět na pokraj III. sv. války. 

Student se orientuje ve vývoji státu Izraele od jeho 

počátků po válečné konflikty.  

Student chápe události Pražského jara v kontextu 

zmírňování napětí ve světě. Je si vědom toho, jaký 

důsledek měla „internacionální pomoc spřátelených 

států“ na pozdější normalizaci, život občanů, disent.  

Zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých 

společenství, antiky a křesťanství jako základních 

fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace 

Objasní proces christianizace a její vliv na 

konstituování raně středověkých států v Evropě. 

Vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní 

mocí v západním i východním kulturním okruhu 

i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké 

společnosti, vymezí arabský svět a islámskou kulturu. 

Student popíše vznik prvních státních celků na našem 

území. Orientuje se v mezinárodních vztazích ve 

středověku. Vymezí dopad důležitých činů 

významných Přemyslovců na českém trůně 

Blízký východ, arabsko-izraelské války. 

Západní svět 70. a 80. let 

Pražské jaro 1968, normalizace, disidentská 

hnutí v Československu a Evropě 

Starověké Řecko 

Starověký Řím 

Raně feudální společnost a první státní útvary 

na našem území 

Český stát za Přemyslovců 

ZSV – politologie 

Čeština 
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Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP)  Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP Poznámky, průřezová témata (PT), 

mezipředmětové vztahy (MV)  

Student si uvědomuje význam českého státu za vlády 

Karla IV. a změny společnosti v době vrcholného 

středověku. 

Student chápe výlučnost postavění českého státu 

v kontextu náboženských problémů. Objasní příčiny 

husitské revoluce a její dopad na českou společnost 

a hospodářství země. 

Student umí vysvětlit příčiny zámořských objevů 

a jejich důsledky na vznikající koloniální mocnosti. 

Vysvětlí souvislosti objevných plaveb a změnu 

myšlení v Evropě (renesance). 

Student zná nejdůležitější dokumenty, které se týkaly 

formování české státnosti a postavení v rámci 

Habsburské monarchie. 

Český stát za Lucemburků 

Husitství a Jiří z Poděbrad 

Zámořské objevy 

Od nástupu Habsburků po Bílou horu 

MV – výtvarná výchova, hudební 

výchova, čeština 

Student popíše vliv náboženských sporů 

a mocenských zájmů států v Evropě na vznik a průběh 

třicetileté války. Vysvětlí dopady válečného konfliktu 

na hospodářství a uspořádání Evropy. 

Na příkladech konkrétních panovníků v Evropě je 

student schopen popsat zavádění reforem a jejich 

důsledky na vývoj států. 

Dokáže formulovat první ekonomické teorie vznikající 

v 18. století. 

Český stát 1620–1740  

Třicetiletá válka 

Osvícenský absolutismus 

Francie Ludvíka XIV. 

Anglická revoluce 
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Dějiny umění – hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Hudební část předmětu Dějiny umění vychází ze vzdělávacího oblasti Umění a kultura 

v RVP G, konkrétně z integrujícího tématu Umělecká tvorba. Integruje v sobě i průřezová 

témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v v evropských a globálních 

souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova. Prohlubuje a rozvíjí dovednosti 

zejména v těchto okruzích činnosti: 

Produktivní činnost – rytmická činnosti – práce s rytmem, provázání s digitální technikou, 

orientace v hudebním zápise 

Hudebně pohybové činnosti – vyjádření hudby pohybem 

Recepce – hudebně výrazové prostředky, rozbory skladeb, pochopení důvodů zapříčiňující 

vznik vybraných skladeb 

Reflexe – interpretace a umělecká hodnota díla 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Dějiny umění je volitelný vyučovací předmět ve 4. Ročníku s dotací pěti hodin, kdy hudební 

část probíhá jednou týdně v délce jedné vyučovací hodiny. Součástí výuky jsou i středně dobé 

projekty směřující k lepšímu chápání a interpretaci hudby. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Vede žáky k reflexi počátečního stavu úrovně vědomostí či dovedností 

 Vede žáky ke spoluúčasti na určování cílů, obsahu a forem práce 

 Vede žáky ke zpracování informací formou referátů a skupinových projektů 

Kompetence k řešení problémů 

 Zprostředkovává možnost diskuse nad hudebními díly, umožňuje žákům vyjasňovat 

jejich představy a myšlenky 

 Vede žáky ke kritickému posouzení hodnoty díla 

Kompetence komunikativní 

 Zdokonaluje schopnost porozumění neverbální komunikaci 

o Řeč těla 

o Estetické hledisko projevu 

 Zprostředkovává kompenzační strategie při komunikaci 

o Kladení otázek 



 

137 

o Ujištění o správném porozumění 

 Podporuje tvořivost žáka 

o Vytváří podmínky hudebního dialogu mezi žáky, k hudebně pohybové 

improvizaci 

Kompetence sociální a personální 

 Vede žáky k účinné spolupráci 

 Vede žáky k vytváření pozitivního obrazu o sobě samém 

o Zadává přiměřené požadavky 

Kompetence občanské 

 Zvyšuje v žácích odpovědnost za splnění úkolu 

o Dodržování předem dohodnutých postupů 

 Vytváří dostatek příležitostí k porovnání historie a současnosti hudebního umění 

formou poslechových ukázek s výkladem 

 Formou řízené diskuse vytváří příležitost uvědomovat si a respektovat určité 

společenské normy, subkultury 

Kompetence k podnikavosti 

 Seznamuje žáky s rozvojem technologií 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 4 

Výstupy ŠVP (rozpracované výstupy z RVP) Učivo ŠVP (rozpracované učivo z RVP) Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

ŽÁK PRODUKCE  

Orientuje se v hudebním zápise 

Interpretuje rytmicky různé styly 20. století 

pomocí jejich znaků 

Tvoří jednoduché hudební modely 

Instrumentální činnost 

Rozvoj rytmicko-melodického doprovodu 

pomocí hudebních PC programů 

Informatika, informační a komunikační 

technologie 

Mediální výchova – média a mediální 

produkce 

Ztvárňuje emoce formou performance podle 

hudby 

Komunikuje jen pomocí pohybů podle 

znějící hudby 

Hudebně pohybové činnosti 

Tanec, pohyb, kreativita, komunikace pohybem  

OSV – poznání a rozvoj vlastní osobnosti 

OSV – sociální komunikace 

Rozpozná a porovná charakteristické znaky 

v tvorbě i interpretaci v jednotlivých 

žánrech 

Hudební žánry 

Porovnání žánrů 20. století a jejich vztah 

k nehudebnímu umění 

Přehled subkultur a jejich znaky 

Výchova k myšlení v v evropských 

a globálních souvislostech  

VV, D, Č, OSVZ 

Orientuje se prakticky v konkrétních 

skladbách známějších autorů na pozadí 

médií 

Vysvětlí vliv hudby v médiích 

Diskutuje o vhodnosti hudebních ukázek 

v médiích 

Interpretace hudebního díla 

Známé hudební ukázky v mediálním světě 

Mediální výchova – Média a mediální 

produkce 

OSV – seberegulace, organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

VV, D,  

Multikulturní výchova 
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Informatika IVT3 – volitelný předmět ve 4. ročníku 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět IVT zahrnuje vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační 

technologie. 

Výuka informatiky, zejména algoritmizace a programování, přispívá k rozvíjení schopnosti 

logického uvažování, přesného definování problému a jeho jednoznačného řešení, které 

mohou uplatnit při vysokoškolském studiu i v budoucím povolání 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

IVT3 je volitelný předmět pro studenty 4. ročníku s hodinovou dotací 3 hodiny týdně, který 

doplňuje učivo předchozích ročníku o úvod do algoritmizace a praktického programování. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou stejné jako v předmětu Informatika a výpočetní technika 

(IVT) 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 

Rozumí způsobům tvorby počítačového 

programu a principům jeho vykonávání. 

Umí navrhnout obecné řešení daného problému 

a pomocí formálního jazyka ho zapsat. 

Algoritmizace 

Algoritmus a programovací jazyky. 

Zápis algoritmu ve vývojovém diagramu. 

Zápis algoritmu ve vývojovém prostředí. 

Jednoduché algoritmy. 

Sekvence. 

Větvení. 

Cykly. 

Programování 

Syntaxe programovacího jazyka. 

Vzorce, makra, procedury, programy. 

Základní pojmy moderních programovacích 

jazyků – proměnné, výrazy, řídící struktury, 

vstupní a výstupní operace. 

Práce s objekty. 

Multikulturní výchova; Vztah 

k vícejazyčné situaci… 

Mediální výchova; Média a mediální 

produkce; Mediální produkty a jejich 

význam. 

Osobnostní a sociální výchova; 

Efektivní řešení problémů 

M, F 

 


