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Předmět: S P O L E Č E N S K É V Ě D Y
Charakteristika předmětu:
Hlavním cílem předmětu společenské vědy je seznámení žáků se základními pojmy a teoreticko-metodologickými východisky jednotlivých společenských věd,
zejména psychologie, sociologie, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů a teorie práva, v míře potřebné pro základní orientaci ve struktuře, vzájemných
vztazích a popřípadě též historii jmenovaných oborů. Absolvování kursu společenských věd by mělo umožnit či usnadnit fundovanou reflexi různých aspektů
společenské reality, orientaci v běžně dostupných textech (např. komentáře v seriózním denním tisku, texty právních předpisů, apod.) a připravit pro případné další
studium společenskovědních a humanitních oborů. Při výkladu jednotlivých společenskovědních disciplín je kladen zvýšený důraz na jejich kulturněhistorické a
filosofické souvislosti a přesahy.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět společenské vědy je vyučován v nedělených třídách. Hodinová dotace předmětu je jedna hodina týdně v kvintě / 1. A a sextě / 2. A; dvě hodiny týdně
v oktávě / 4. A.
Předmět společenské vědy pokrývá odpovídající části kapitoly "Občanský a společenskovědní základ".
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 seznamuje žáky s klíčovými pojmy a postavami jednotlivých oborů
 klade důraz na pochopení vztahů mezi společenskovědními disciplínami
 demonstruje různé teoretické pohledy na společenskou realitu
 motivuje k úsilí o porozumění společenské problematice
 upozorňuje na filosofické otázky spojené s vykládanými teoretickými koncepty
 vede žáky k zájmu o aktuální události, četbě denního tisku apod.
 rozvíjí u žáků schopnost porozumění odbornému textu
 rozvíjí u žáků schopnost vyjadřování v odborném stylu
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
Předmět společenské vědy pokrývá řadu rozličných oborů, a proto také tematicky souvisí s mnoha vyučovacími předměty. Přímá souvislost je zejména s předměty
dějiny kultury, filosofie, dějepis a občanské dovednosti. (Posledně jmenovaný předmět je zamýšlen jako aplikačně zaměřený doplněk primárně teoreticky
koncipovaného předmětu společenské vědy.) Příležitostně se objevují styčné body s dalšími vyučovacími předměty, jako je matematika, biologie, zeměpis, český
jazyk a literatura.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV):
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Morálka všedního dne
- Spolupráce a soutěž
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globalizační a rozvojové procesy
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
- Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
- Žijeme v Evropě
Mediální výchova (MEV)
- Média a mediální produkce
- Mediální produkty a jejich významy
Multikulturní výchova (MKV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
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KVINTA, 1. A
Cílem výuky psychologie je seznámit žáky se základními pojmy a teoreticko-metodologickými východisky psychologie jakožto vědního oboru. Důraz je kladen
na pluralitu různých pojetí psychologie na široké škále od behaviorismu a kognitivismu po hlubinněpsychologické a humanistické a transpersonální přístupy.
Žák je seznámen se základními psychologickými disciplínami a utváří si tak základní názor o problematice vědecké psychologie.
Cílem výuky sociologie je seznámit žáky se základními pojmy a teoreticko-metodologickými východisky sociologie jakožto vědního oboru. Jde především o to,
aby žák pochopil specifický přístup sociologie ke společenské realitě („sociologickou perspektivu“) a byl s to uvažovat o přínosech a možných úskalích
takového přístupu.
Po absolvování ročníku žáci rozumějí základním psychologickým a sociologickým pojmům, mají rámcovou představu o šíři problematiky a specifických
metodologických přístupech jednotlivých jmenovaných oborů a jsou s to si představit, co obnáší hlubší studium psychologie/sociologie a jaké společenské
uplatnění může psychologie, resp. sociologie mít.
učivo

PSYCHOLOGIE
ÚVOD: CO JE PSYCHOLOGIE, ZÁKLADNÍ
POJMY
 přehled vývoje, významné osobnosti
 psychologické směry a disciplíny

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
Fi - dějiny filosofické psychologie; problém mysli a
těla
 popíše a odliší různá pojetí psychologické vědy
charakterizuje
vývojové
etapy
filosofické
a

vědecké psychologie
 vyjmenuje významné postavy dějin filosofické i
vědecké psychologie a charakterizuje jejich
přínos
 charakterizuje jednotlivé psychologické směry
a disciplíny

PSYCHOLOGIE SMYSLOVÉHO VNÍMÁNí

 smyslové vnímání jako prvotní předmět 
zkoumání vědecké psychologie (psychofysiky
– Weber, Fechner, Wundt)
 zákony zrakového vnímání a Gestalt
psychologie
PAMĚŤ A UČENÍ
 druhy paměti
 učení podmiňováním a behaviorismus
 další druhy učení




OSOBNOST
 pojem osobnosti, psychické disposice
 druhy teorií osobnosti
 Galénova humorální teorie





rozlišuje pojmy podnět, vjem, počitek, apod.
vysvětlí podstatu různých smyslových klamů na
základě znalosti zákonitostí smyslového
vnímání

Fi - epistemologie
Bi - smyslové orgány

OSV - jak se učím osvojovat si různé jevy ve škole
na příkladech vysvětlí druhy paměti
rozpozná jednotlivé druhy učení v každodenní i v životě mimo školu
praxi
vysvětlí motivaci a omezení psychologického
behaviorismu
objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých
projevech chování, uvede příklady faktorů,
které ovlivňují prožívání, chování a činnost
člověka

OSV - „já“ sám o sobě, mé chování, myšlení a
prožívání
OSV - jak rozumím vlastní jedinečnosti
M - pojem korelace (M)
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hlubinněpsychologické teorie – Freud, Jung

další teorie osobnosti – representativní přehled


PSYCHOPATOLOGIE

 pojem duševního zdraví, resp. nemoci –
konceptuální problémy
 nejčastější psychické choroby

 základní psychoterapeutické přístupy –
psychoanalýza, kognitivní terapie aj.

SOCIOLOGIE
PŘEHLED DĚJIN SOCIOLOGIE
 protosociologie
 zakladatelé oboru v XIX. stol.
 vznik empirické sociologie
ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY
 strukturální funkcionalismus
 konfliktualismus
 role porozumění v sociologii
SUBDISCIPLÍNY, TYPY VÝZKUMU










PŘÍRODA A KULTURA

 základní pojmy
 tzv. „ekologická krise“, společnost a životní 
prostředí
 kulturní interakce


SOCIÁLNÍ SKUPINY
 definice – char. rysy
 klasifikace sociálních skupin




popíše a vzájemně porovná jednotlivé teorie
osobnosti
objasní pojem psychické disposice

Fi - sebetvorba osobnosti, existencialismus

na příkladech ukáže problematičnost pojmu OSV - celková péče o vlastní zdraví
psychické choroby a vysvětlí, proč je někdy Bi - somatické příčina psychických poruch
odmítán jako zavádějící
popíše základní charakteristiky nejčastějších
psychických poruch
objasní smysl a problematické aspekty
psychoterapie
charakterizuje sociologii jak společenskovědní Fi - positivismus, přírodní vědy a duchovědy
Fi - Marx, Weber
disciplínu a odliší ji od příbuzných oborů
popíše teoretický přínos zakladatelských Bi - sociální darwinismus (Bi)
osobností sociologie
rozliší základní sociologická paradigmata
vysvětlí úlohu porozumění v sociologii
odliší
problematiku
sociologickou
od
demografické
uvede příklady subdisciplin sociologie
rozliší
mikrosociologickou
a
makrosociologickou problematiku
vysvětlí principy kvantitativního a kvalitativního
výzkumu
v rozhovoru používá pojmy kultura, subkultura,
akulturace, enkulturace apod.
popíše základní dilemata ve vztahu mezi
společností/kulturou a přírodou
charakterizuje
problematické
aspekty
střetávání kultur

EGS - globalizace a kulturní změny: procesy
podporující stejnorodost a rozdílnost kulturního
prostředí, snižování kulturní rozmanitosti na Zemi,
šíření tzv. globální kultury a jeho důsledky
EGS - kulturní okruhy ve světě a v Evropě:
etnická, jazyková a náboženská rozmanitost,
civilizační okruhy, jejich specifikace, rozdíly a
možnosti spolupráce; prolínání světových kultur,
etnické, náboženské a kulturní konflikty jako
důsledek globalizace
MVK - v čem spočívají rozdíly mezi asimilací,
integrací, inkluzí

na příkladech ukáže různé druhy sociálních OSV - já v roli vedoucí/vedoucího a v roli
vedené/vedeného
skupin
vyjmenuje a vysvětlí definiční charakteristiky
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sociálních skupin
rozliší různé druhy sociálních skupin
OSV - jaká/jaký chci být a proč
OSV - já a moje sociální role nynější i budoucí
(žák, občan, rodič apod.)
OSV - moje hodnoty a moje sociální role současné
i budoucí (žák, sportovec, přítel, rodič, občan,
zaměstnanec a další)
OSV - nakolik chci být originální a nakolik se umím
přizpůsobovat druhým

SOCIALISACE
 sociální role
 primární skupiny
 socialisace a osobnost
 význam socialisace




definuje pojem socialisace
popíše úlohu socialisace pro jednotlivce i
společnost

NORMY A DEVIACE
 různá pojetí sociálních norem
 pojem deviace a sociální patologie
 mechanismy sociální kontroly
 deviantní socialisace



na příkladech rozliší různé druhy sociálních OSV - jakou morálku vyznávám ve vztahu k sobě,
ve vztahu k ostatním lidem (kulturám), ve vztahu
norem
objasní, jaký význam má sociální kontrola ve k přírodě a životnímu prostředí vůbec
skupině a ve větších sociálních celcích
objasní
podstatu
některých
sociálních
problémů současnosti a popíše možné dopady
sociálně-patologického chování na jedince a
společnost

SOCIÁLNÍ STRUKTURA
 funkce a struktura
 sociální mobilita
 sociální stratifikace
 rovnost jako společenská hodnota



SOCIÁLNÍ ZMĚNY
 pojem sociální změny
 otázka zákonitosti vývoje












na
příkladech
objasní
strukturálněfunkcionalistický přístup k popisu sociálních
jevů
objasní pojem sociální mobility
zdůvodní funkce sociální stratifikace
zváít přínosy ideálu sociální rovnosti
porovná pojmy sociální změny a sociální
mobility
zhodnotí ideu pokroku a popsat její alternativy

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
Sociologie – sociální skupiny, sociální struktura – uličníky, audioměsta: sociální struktura mé obce dříve a dnes: podklad k diskusi
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SEXTA, 2. A
Cílem výuky základů práva je seznámit žáky se základními právními pojmy a principy. Žák je seznámen se základními právními odvětvími a utváří si tak přehled o
systému práva. Důraz je kladen na pochopení základních pojmů, které umožní budoucí snadnou orientaci v libovolných právních předpisech, nikoli na znalost
aktuálního znění konkrétních předpisů.
Cílem výuky ekonomie je seznámit žáky se základními pojmy a teoreticko-metodologickými východisky ekonomie jakožto vědního oboru. Žák získá základní vhled
do podstaty ekonomického myšlení; má být s to porozumět běžně dostupným (např. novinovým) textům s ekonomickou problematikou.
učivo

výstupy

PRÁVO
ÚVOD: POJEM PRÁVA, PRAMENY PRÁVA
 pojem práva, právo a morálka
 vývoj: psané, nepsané právo
 objektivní a subjektivní právo
 právo přirozené a positivní
 prameny práva

Žák:
 objasní pojem práva
 objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními
a právními normami, odůvodní účel sankcí při
porušení právní normy
 objasní rozdíl mezi přirozenoprávním pojetím a
právním positivismem a uvede příklad
praktických důsledků přijetí některé z těchto
koncepcí
 ve svém jednání respektuje platné právní normy

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY
 právní normy a předpisy
 druhy právních norem
 platnost, účinnost
 právní vztahy
 právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům
 osoba: právnická, fysická
 právní skutečnosti a úkony
 právo soukromé a veřejné, systém práva








ÚSTAVNÍ PRÁVO

 pojem a funkce ústavního práva
 typy států

 státní moc: exekutiva, legislativa, judikativa

 demokracie a volby
 základní ústavní instituce ČR: president, vláda,
parlament, soudy

uvede, které státní orgány vydávají právní
předpisy i jak a kde je uveřejňují
rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede
jejich příklady
rozeznává, jaké případy se řeší v občanském
soudním řízení a jaké v trestním řízení
na příkladech objasní základní právní pojmy
klasifikuje jednotlivá právní odvětví jako odvětví
práva soukromého, resp. veřejného
vysvětlí rozdíl mezi právní subjektivitou a
způsobilostí k právním úkonům a uvede
praktické důsledky tohoto rozlišení
vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a které
oblasti života upravuje
rozliší a porovná historické i současné typy států
(forem vlády)
objasní, proč je státní moc v ČR rozdělena na tři
nezávislé složky, rozlišoví a porovná funkce a
úkoly orgánů státní moci ČR

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

12-ŠVP-Společenské vědy-1,2,4 | strana 7 (celkem 10) | 1. 9. 2014



porovná postavení občana v demokratickém a
totalitním státě
objasní podstatu a význam politického
pluralismu pro život ve státě, uvede příklady
politického extremismu a objasní, v čem spočívá
nebezpečí ideologií


OBČANSKÉ PRÁVO

 pojem občanského práva, základní pojmy
 rodinné právo
 absolutní majetková práva (vlastnictví, držba; 
služebnosti); dědické právo
 relativní majetková práva: vznik a zánik závazku, 
účastníci závazku
 základní typy pojmenovaných smluv

vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých
právních vztahů i práva a povinnosti účastníků
těchto právních vztahů
na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti
smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek

TRESTNÍ PRÁVO

 trestní právo procesní: orgány činné v trestním
řízení

 trestní právo hmotné: trestný čin, trest

rozlišuje náplň činnosti základních orgánů
právní ochrany,
rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí
podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede
příklady postihů trestné činnosti



vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální
situace ve společnosti mechanismy fungování
trhu
načrtne a vysvětlí poptávkovou a nabídkovou
křivku; rozliší příčiny posunu křivky od posunu
po křivce
vysvětlí pojem tržního ekvilibria a jeho projevy
na příkladu ukáže výhodnost směny v situaci
absolutní i relativní výhody
vysvětlí z ekonomického hlediska fungování
systému "fair trade"

OSV - jaké jsou mé hodnotové žebříčky
EGS - ekonomický rozvoj a globalizace: soubor
procesů vedoucích k propojování výrobců a
spotřeby v celosvětovém měřítku se sociálními a
politickými dopady: internacionalizace světového
hospodářství – národní státy, nadnárodní
společnosti, globální trh a spotřeba; globální
ekonomická nerovnost – nerovnoměrnost v
rozložení a rozvoji světového
EGS - chudoba a bohatství: rozdílné aspekty a
kritéria hodnocení
EVV - externality, poškozování životního prostředí
a ekologické daně

vysvětlí podmínky a funkci konkurence
uvede příklady monopolní situace
vysvětlí pojem dumpingu
definuje pojem veřejného statku a vysvětlí
problematiku s veřejnými statky spojenou

OSV - můj vztah ke spolupráci a k soutěži
OSV - jak zvládám situace soutěže a jaké v nich
používám taktiky
EGS - ekonomický rozvoj a globalizace: soubor
procesů vedoucích k propojování výrobců a

EKONOMIE
ÚVOD
 ekonomie a ekonomika
 statky a služby
 vzácnost statků
TRH
 poptávka
 nabídka
 tržní rovnováha
 směna; absolutní a relativní výhody
 externality






KONKURENCE A STÁTNÍ ZÁSAHY

 dokonalá konkurence

 omezení konkurence: monopol, dumping, sociální 
dumping

 veřejné statky
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veřejná volba



PENÍZE

 peníze – funkce a druhy peněz
 banky

 centrální banka, inflace, měnová politika
 státní rozpočet a daně; zahraniční platební bilance, 
HDP


objasní funkci odborů

objasní funkci ČNB a její vliv na činnost
komerčních bank
objasní základní principy fungování systému
příjmů a výdajů státu
rozlišuje základní typy daní
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé
finanční plánování a uvede příklady, jak se
důsledkům inflace bránit

spotřeby v celosvětovém měřítku se sociálními a
politickými dopady: internacionalizace světového
hospodářství – národní státy, nadnárodní
společnosti, globální trh a spotřeba; globální
ekonomická nerovnost – nerovnoměrnost v
rozložení a rozvoji světového hospodářství
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OKTÁVA, 4. A
Cílem výuky politologie je zprostředkovat žákům základní pojmy a teoreticko-metodologická východiska politologie a mezinárodních vztahů jakožto vědních oborů.
Absolvování tohoto předmětu žáka vybaví faktografickým, ale především konceptuálním rámcem potřebným k samostatnému vyhodnocení a interpretaci politických
událostí a umožní mu tak kompetentně sledovat politické dění.
učivo

POLITOLOGIE
ÚVOD – ZÁKLADNÍ POJMY
 politologie – její vznik a dějiny
 vztah k jiným vědám
 vybrané metodologické otázky
 politologické disciplíny
 moc, legalita, legitimita, autorita
 politika a morálka

výstupy

Žák:
 charakterizuje politologii a její místo v kontextu
ostatních sociálních věd
 vyjmenuje a charakterisuje základní politologické
disciplíny
 vysvětlí pojem legitimity a na příkladech vysvětlí
různé druhy legitimity
 na příkladech vysvětlí problematiku vztahu mezi
politikou a morálkou

VLÁDNÍ SYSTÉM

 Vládní systémy
 Volby a volební systémy
politické strany, systémy 
 Zájmové skupiny,
politických stran

 Politická komunikace
 Totalitarismus, autoritářský režim, diktatura




POLITICKÉ TEORIE
 Antické politické teorie – Platón, Aristotelés
 Politické teorie středověku
 Renesanční a novověké politické myšlení
 Základní politické ideologie XIX. a XX. stol.

průřezová témata, mezipředmětové vztahy,
projekty




charakterisuje základní typy vládních systémů,
uvede konkrétní systémy jako příklady a
rozebere je
klasifikuje volební systémy, porovná je co do
účinků na politický systém
na modelovém příkladu předvede výpočet
volebních
výsledků
v zadaném
volebním
systému
vysvětlí problémy spojené s úlohou médií
v politice
charakterisuje
možná
pojetí
základních
politických hodnot
postihne základní rozdíly mezi totalitarismem a
diktaturou
rozliší fašismus a nacismus
vyloží základní principy jednotlivých politických
teorií a uvede jejich představitele
charakterizuje
základní
myšlenky
nejvýznamnějších děl světových politických
myslitelů

MEV - vnější vlivy na chování médií:
institucionální (mediální legislativa), regulace,
neformální (nátlak, lobbying, vlivové agentury,
public relations apod.)
MEV - vztah mezi mediálními produkty a
skutečností
(mediální
„reprezentace“
skutečnosti, vztah zpravodajství a skutečnosti,
vztah fikce a skutečnosti, „hra“ se skutečností,
relevance a věrohodnost informačních zdrojů a
informací )
M - výpočty volebních výsledků, volební systémy
M - Raeův index politické fragmentace –
pravděpodobnost
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY

ÚVOD
 Mezinárodní vztahy jako vědní obor – vznik a přehled
dějin

 Teorie mezinárodních vztahů
SVĚTOVÝ SYSTÉM
 přehled dějin mezinárodních vztahů
 struktura mezinárodního systému
 aktéři mezinárodních vztahů
 konflikt a kooperace v mezinárodních vztazích
 mezinárodní organisace
 Evropská unie









porovná vnitropolitickou a zahraničněpolitickou EGS - historické kořeny rozvojové spolupráce:
problematiku a vysvětlí, proč jsou mezinárodní kolonialismus, dekolonizace, studená válka
vztahy etablovány jako samostatný obor
charakterizuje základní teorie mezinárodních
vztahů
charakterizuje
základní
etapy
vývoje
mezinárodních vztahů v Evropě
objasní důvody evropské integrace, posoudí její
význam pro vývoj Evropy
uvede příklady činnosti některých významných
mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv má
jejich činnost na chod světového společenství,
zhodnotí význam zapojení ČR
posoudí projevy globalizace, uvede příklady
globálních problémů současnosti, analyzuje
jejich
příčiny a domýšlí jejich možné důsledky
vysvětlí sociální aspekty systému fair trade

D - politické dějiny
Z - konkrétní příklady mezinárodních vztahů
EGS - nerovnoměrný vývoj světa: hospodářské,
etnické, náboženské, ideologické, politické a
kulturní konflikty, hlavní světová ohniska napětí,
terorismus
EGS - lidská práva v tzv. rozděleném světě:
občanská, politická, ekonomická, sociální,
kulturní; dětská práva, organizace zabývající se
lidskými právy
EGS - politické přístupy a postupy v rozhodování
na místní a globální úrovni: vládní a nevládní
sektor
EGS - mezinárodní instituce na pomoc rozvojové
spolupráci: světové finanční, ekonomické,
kulturní a náboženské instituce, OSN
EGS - evropský integrační proces: historické
ohlasy, vývoj po druhé světové válce, Evropská
unie, společné politiky a instituce EU; Česká
republika v Evropské unii, další významné
evropské instituce a organizace

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Politologie – zájmové skupiny – uličníky, audioměsta: vztahy německého a českého etnika na Mimoňsku
 Mezinárodní vztahy – konflikt a kooperace v mezinárodních vztazích – uličníky, audioměsta: stopy válečných konfliktů v našem městě

