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4.8.8. Společenskovědní seminář 

Předmět společenskovědní seminář v septimě a oktávě rozšiřuje znalosti z oblasti 

společenských věd - psychologie, politologie, sociologie a filozofie. Nejdůležitější součástí 

předmětu je také nácvik praktických sociálních a občanských dovedností, využití a zapojení 

se do aktuálních projektů, návštěvy kulturních programů a besed, které mohou rozšířit obzor 

společenských věd. 

 

A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

V septimě a oktávě – 2 hod. týdně. 

Výuka probíhá v mateřských učebnách, v multimediálních učebnách a v terénu. 

Organizační formy a metody práce jsou voleny podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 vyučovací hodina – skupinové vyučování, samostatná práce, diskuse, výklad  

 reprodukce textu, soutěže, testy, dramatizace, projekty, video  

 besedy  

 

B) Výchovné a vzdělávací strategie 

jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Základy společenských věd. 

SEPTIMA - DOTACE: 2, VOLITELNÝ (VOLITELNÝ BLOK) 

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 

výstupy učivo 

uplatňuje společensky vhodné způsoby 

komunikace ve formálních i neformálních 

vztazích  

  sociální komunikace - verbální, neverbální  

  etika - obory etiky - novinářská, reklamní, 

sportovní, náboženská,...  

  vliv médií na komunikaci  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - ZPSR 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MMP , MPJV , U 

přesahy do: 

ČJL (septima): Komunikační výchova 

přesahy z: 

ČJL (septima): Komunikační výchova 

STÁT A NÁROD 

výstupy učivo 

respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v 

projevu příslušníků některých 

menšinových skupin v ČR 

vyloží podstatu demokracie, odliší ji od 

nedemokratických forem řízení sociálních 

skupin a státu, porovná postavení člověka 

v demokratickém a totalitním státě 

  demokracie - stát, občan, občanství  

  multietnicita ve státě  

  menšiny a migranti  

  politika v ČR - strany, program, volby a 

volební systémy, sociální stát  

  politické doktríny a ideologie  

  novodobá historie ČR  

  mezinárodní organizace - zapojení ČR v 
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uvede příklady, jak může občan ovlivňovat 

společenské dění v obci a státě 

nadnárodních organizacích  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - 

HPMRS , ŽE 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - ČŽP 

přesahy do: 

D (septima): Evropa a svět v 2. pol. 19. stol., D (septima): Evropa a svět v 1.polovině 

20.století, D (septima): Evropa a svět po roce 1945 do současnosti, ZSV (septima): 

Politologie, ZSV (septima): Právo 

přesahy z: 

(septima): Umění starověku, Ge (oktáva): Světová ekonomika a její trendy 

PRÁVO 

výstupy učivo 

objasní důvody evropské integrace, 

posoudí její význam pro vývoj Evropy 

  rozšíření znalostí práva - systém práva v 

ČR, praktické využití práv občana ČR  

  právo v EU  

  mezinárodní právo  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VES 

přesahy do: 

D (septima): Evropa a svět po roce 1945 do současnosti, ZSV (septima): Politologie, ZSV 

(septima): Právo 

přesahy z: 

Ge (oktáva): Světová ekonomika a její trendy 

OKTÁVA - DOTACE: 2, VOLITELNÝ (VOLITELNÝ BLOK) 

NOVODOBÁ HISTORIE ČR A SOUČASNOST 

výstupy učivo 

orientuje se ve významných meznících 

vývoje české politické a ekonomické scény 

  vývoj české politiky a ekonomiky po roce 

1945  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - GRS 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - ZPSR , PAI 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MMP 

přesahy z: 

ZeS (oktáva): Socioekonomická sféra, DS (oktáva): Kapitoly z dějin 20. stoletíd 
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NEJSTARŠÍ FILOZOFICKÉ SYSTÉMY 

výstupy učivo 

vysvětlí základní principy nejstarší 

filozofie, objasní problematiku ortodoxních 

a neortodoxních filozofických směrů Indie, 

problematiku čínské filozofie a posoudí 

jejich současné působení ve společenském 

životě 

  filozofické systémy Indie a Číny  

přesahy z: 

ZeS (oktáva): Socioekonomická sféra, DS (oktáva): Kapitoly ze starověku 

OPAKOVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ UČIVA SPOLEČENSKÝCH VĚD 

výstupy učivo 

orientuje se v problematice psychologie v 

oblasti prožívaní a teorií osobností, 

orientuje se v systému psychologického 

poradenství 

  opakování a rozšiřování učiva sociologie, 

psychologie, politologie  

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - ZPSR , PAI 

přesahy z: 

DS (oktáva): Kapitoly ze středověku 

SVĚTOVÉ ORGANIZACE 

výstupy učivo 

objasní podstatu některých sociálních 

problémů současnosti a popíše možné 

dopady sociálně-patologického chování na 

jedince a společnost 

  nejvýznamnější politické, vojenské a 

ekonomické organizace  

  aktuální světové problémy - terorismus, 

migrace, globalizace  

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - GRS 

přesahy do: 

ZeS (oktáva): Politická geografie, ZeS (oktáva): Světové organizace 

přesahy z: 

ZeS (oktáva): Socioekonomická sféra, DS (oktáva): Kapitoly z dějin 20. stoletíd 

 


