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Člověk v lidském
společenství

Člověk jako občan

VÝSTUP
UČIVO
POZNÁMKY
žák:
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Sociologie
 charakterizuje současnou českou
společnost, její etnické a sociální složení; Společnost
 vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, - společnost tradiční a moderní, pozdně
moderní společnost
význam vědy a umění;
 popíše sociální nerovnost a chudobu ve - hmotná kultura, duchovní kultura
vyspělých demokraciích, uvede postupy, - současná česká společnost,
Sociální skupiny
jimiž lze do jisté míry řešit sociální
Sociální struktura a mobilita
problémy;
- Společenské vrstvy, elity a jejich úloha
 popíše, kam se může obrátit, když se
- sociální nerovnost a chudoba
dostane do složité sociální situace;
 rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a v současné společnosti
výdaje a na základě toho sestaví rozpočet Základy ekonomického myšlení
- majetek a jeho nabývání, rozhodování
domácnosti;
 navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a o finančních záležitostech jedince a
rodiny, rozpočtu domácnosti
jak naložit s přebytkovým rozpočtem
-zodpovědné hospodaření
domácnosti;
 navrhne způsoby, jak využít volné finanční - řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů
prostředky, a vybere nejvýhodnější
finanční produkt pro jejich investování;
 vybere nejvýhodnější úvěrový produkt,
zdůvodní své rozhodnutí a posoudí
způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se
vyvarovat předlužení; dovede posoudit
služby nabízené peněžními ústavy a
jinými subjekty a jejich možná rizika;
 objasní způsoby ovlivňování veřejnosti;
 objasní význam solidarity a dobrých
vztahů v komunitě;
 charakterizuje demokracii a objasní, jak Politologie
- politika jako umění vládnout
funguje a jaké má problémy (korupce,
- politické strany, volební systémy a
kriminalita…);
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Soudobý svět

VÝSTUP
žák:
 objasní význam práv a svobod, které jsou
zakotveny v českých zákonech, a popíše
způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
obhajovat;
 dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně využívat nabídky
masových médií;
 charakterizuje současný český politický
systém, objasní funkci politických stran a
svobodných voleb;
 vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat
politickým radikalismem, nebo politickým
extremismem;
 vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat
hnutí omezující práva a svobody jiných
lidí;
 posoudí, kdy je v - praktickém životě
rovnost pohlaví porušována;
 uvede příklady občanské aktivity ve svém
regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou
společností;
 debatuje o vlastnostech, které by měl mít
občan demokratického státu
 popíše úlohu státu a místní samosprávy
při ochraně zdraví a životů obyvatel;

 popíše rozčlenění soudobého světa na

UČIVO
volby
- politický systém v ČR
Státověda
- stát, státy na počátku 21. století, český
stát,
- státní občanství v ČR
Lidská práva
- základní dokumenty
- lidská práva a jejich obhajování,
veřejný ochránce práv, práva dětí
Demokracie a ostatní politické
ideologie
- základní hodnoty a principy
demokracie
- občanská participace, občanská
společnost
- rasy, etnika, národy a národnosti
- politický radikalismus a extremismus,
- současná česká extremistická scéna a
její symbolika, mládež a extremismus
- postavení mužů a žen, genderové
problémy
Demokracie a masmédia
- svobodný přístup k informacím
- masová média a jejich funkce, kritický
přístup k médiím, maximální využití
potencionálu médií
Odpovědnost za zdraví své i druhých
- péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci; práva a
povinnosti v případě
nemoci nebo úrazu
Mezinárodní vztahy

POZNÁMKY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
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Člověk a právo

VÝSTUP
UČIVO
POZNÁMKY
žák:
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
civilizační sféry a civilizace, charakterizuje - rozmanitost soudobého světa:
základní světová náboženství;
civilizační sféry a kultury; velmoci
 vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se - Vyspělý a rozvojový svět
vyspělé státy, rozvojové země a jejich
potýká soudobý svět, jak jsou řešeny,
debatuje o jejich možných perspektivách; problémy
- bezpečnost na počátku 21. století
 objasní postavení České republiky v
- konflikty v soudobém světě
Evropě a v soudobém světě;
 charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí - teror, terorismus
Globalizace
její politiku;
- globální problémy,
 popíše funkci a činnost OSN a NATO;
Integrace a dezintegrace
 vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních
- Česká republika a svět: NATO, OSN;
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách;
- zapojení ČR do mezinárodních struktur
 uvede příklady projevů globalizace a
debatuje o jejích důsledcích;
 vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede Právo
příklady právní ochrany a právních vztahů; - právo a spravedlnost, právní stát
- právní řád, právní ochrana občanů
 popíše soustavu soudů v ČR a činnost
- právní vztahy
policie, soudů, advokacie a notářství;
 vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním Dělení práva
právo veřejné
úkonům a má trestní odpovědnost;
 popíše, jaké závazky vyplývají z běžných - ústavní právo, česká ústava
- správní právo, správní řízení, struktura
smluv, a na příkladu ukáže možné
důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy veřejné správy, obecní a krajská
samospráva
včetně jejich všeobecných podmínek;
- trestní právo, trestní odpovědnost,
 dovede hájit své spotřebitelské zájmy,
tresty a ochranná opatření, orgány činné
např. podáním reklamace;
 popíše práva a povinnosti mezi manželi; v trestním řízení
právo soukromé
popíše, kde může v této oblasti hledat
informace nebo získat pomoc při řešení - občanské právo, vlastnictví, právo v
oblasti duševního vlastnictví; smlouvy,
svých problémů;
 objasní postupy vhodného jednání, stane- odpovědnost za škodu
- pracovní právo, zákoník práce
li se obětí nebo svědkem jednání, jako
- rodinné právo
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Člověk a svět
(praktická filozofie)

VÝSTUP
žák:
šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání
atp.;
 uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy;
 vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie
filozofická etika;
 dovede používat vybraný pojmový aparát,
který byl součástí učiva;
 dovede pracovat s jemu obsahově a
formálně dostupnými texty;

UČIVO
- soustava soudů v České republice
- notáři, advokáti a soudci

Filosofie
Podstata filosofie
- co řeší filozofie a filozofická etika
- význam filozofie a etiky v životě
člověka
- smysl filosofie a etiky pro řešení
životních situací
Filosofie v dějinách
- vývoj základních filosofických témat
v evropských dějinách

POZNÁMKY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

