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Chemie – seminář (A. Koktová) 
Motto: „Chemie je život kolem nás i uvnitř nás…“  

Komu je určen? 

 budoucím studentům oborů, kde se nelze bez chemie obejít – např. medicína, farmacie, 

chemická technologie… 

 budoucím studentům oborů, kde by bylo dobré přece jenom o chemii něco tušit – např. 

architektura 

 studentům jen tak se o chemii zajímajícím, chemie je zkrátka baví 

 studentům, kteří se teprve rozkoukávají a chtějí zjistit, zda i chemie by pro ně mohla být 

volbou. 

 

Součástí semináře ve 3. ročníku je návštěva přednášek pro středoškoláky, IT workshopů, 

speciálních laboratoří na VŠCHT stejně jako zajímavých akcí na PřF UK. Seminář pro 4. 

ročník je zaměřen na přípravu na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na různé vysoké 

školy s přírodovědným zaměřením.  
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Seminář „Open space“ – otevřené vzdělávání (A. Koktová) 
Tento seminář je zaměřen na rozvoj nadání studentů 3. a 4. ročníku, a to v předmětech – oborech, 

které škola v rámci seminářů neposkytuje nebo nabízí, ale ne s užším specifickým zaměřením 

vhodným pro daného studenta. Jedná se především o stáže na AV ČR, VŠ,  online kurzy apod. 

V letošním školním roce studenti např. absolvují CTM online kurzy, kurzy a přednášky na FAMU, 

stáž v zubní ordinaci, kosmetickém salonu či pojišťovně. 

Kritéria hodnocení: 

- počet hodin věnovaných stáži či kurzu odpovídá počtu vyučovacích hodin běžného semináře 

- po dokončení stáže či kurzu student doloží svoji účast a výsledek např. certifikátem, bodovým 

hodnocením, pracovním deníkem apod. 

- během školního roku student prezentuje v rámci semináře výsledky své práce. 
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Seminář "Open space": Komunitní a dobrovolnická činnost (3., 4. roč., R. 

Dán) 
Seminář navazuje na úspěšný pilotní projekt Erasmus+ "A Sense of Community", který proběhl v 

letech 2016 – 2018  a byl zaměřen na dobrovolnickou činnost. Cílem je absolvovat program 

dobrovolnické činnosti v rozsahu 20 hodin v jednom pololetí. Studenti si dobrovolnickou činnost 

vybírají sami, za pomoci mentora (učitele). Mimo povinné prezenční části v úvodu semináře probíhá 

v rámci programu monitoring - společná pravidelná setkání s mentorem (cca 1xza měsíc). Student je 

také povinen vést si pravidelné záznamy o vykonané dobrovolnické činnosti a poskytnout písemnou 

zpětnou vazbu o činnosti. Dobrovolnictví, jako součást neformálního vzdělávání Vám dá něco, co se 

ve školních lavicích nenaučíte – smysl pro zodpovědnost, samostatnost a především naplňující pocit, 

že můžete někomu pomoci. 
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Tvůrčí psaní  (B.Těšíková) 
Seminář tvůrčího psaní se zaměřuje zejména na práci s publicistickými a uměleckými texty. 

Prostřednictvím rozborů se seznamují se současnou českou žurnalistikou a její stylistikou. Studenti 

se prostřednictvím cvičení a úkolů učí přemýšlet lépe a hlouběji o své tvorbě, rozšiřují si slovní 

zásobu, efektivněji pracují s jazykem.  

Součástí semináře budou i přednášky s odborníky, případně návštěvy míst spojených s českou 

žurnalistikou.  

Max.10 lidí 
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Seminář Studentská firma (P. Červeňák): 
Studenti si vyzkouší celý proces podnikání od jeho založení, vymyšlení produktu, přípravy a 

nabídky služeb a likvidaci firmy – forma výuky “learning by doing“. 

Předmětem podnikání bude nabídka zájmových kroužků pro děti z mateřské školky v Pštrossově 

ulici.  

Kroužky budou probíhat 1 x týdně (cca. 17:30-18:30).  

V přípravné fázi (záři - říjen) budou žáci připravovat koncepci výuky, propagační materiály. 

V další fázi (říjen-leden) se žáci střídají při přípravě a samotné realizaci kroužků. V druhém pololetí 

se v realizaci může pokračovat, resp. upravit obsah  kroužků.  

V semináři bude prostor i pro koncepční práci na vlastních  projektech, které by bylo možné 

uskutečnit v druhém pololetí (3. ročník) 

Forma: 

Žáci uzavírají „Smlouvou o společnosti“ na dobu určitou, bez právní osobnosti, bez IČ (nezapisuje 

se do žádného rejstříku), jednoduchá daňová evidence. Činnost není podnikáním, neboť jejím účelem 

je aktivita vzdělávacího nikoliv ziskového charakteru. Příjmy (zisk) do 30 000,-Kč na osobu je od 

daně osvobozen. 

Vzdělávací cíle: 

pracovat v týmu 

samostatně organizovat a rozhodovat 

emailová komunikace 

nést odpovědnost 

 

Počet žáků: 6-9 
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Dějiny umění 20. století a současné umění (I. Hasalová): 
 

Tento seminář je určen pro studenty, kteří se hlouběji zajímají o dějiny umění. Konkrétně se 

budeme věnovat dějinám umění 20. století a umění současnému. Seminář se zaměřuje na dějiny 

světové i české scény. Nedílnou a velmi důležitou součástí jsou návštěvy tematických výstav a 

samozřejmě praktická výtvarná tvorba, která bude vycházet z vlastních zkušeností. 
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Mediální komunikace: Jak rozumět médiím (J. Martinek): 
Seminář je určen studentům, kteří se vážně zajímají o budoucí studium žurnalistiky a mediální 

komunikace, ale i těm, kteří se chtějí umět orientovat v čím dál tím složitějším světě médií. 

Páteří semináře bude podrobný rozbor práce v jednotlivých typech médií (tištěných, audiovizuálních 

i internetových), důraz bude kladen i na sociální sítě, které v posledních letech zcela proměnily 

mediální krajinu. Studenti by se měli například dozvědět, jak rozlišit validní zpravodajství od tzv. 

fake news, seminář by měl vést k rozvoji jejich vlastního kritického myšlení. 

Důležitou součástí bude také praxe - studenti budou vypracovávat úkoly na daná témata, aby si sami 

vyzkoušeli klíčové novinářské žánry.  
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Matematika – seminář (3. a 4. ročník, dvouletý, M. Šíbová) 
Seminář připravuje studenty na úspěšné složení přijímacích zkoušek na všechny typy VŠ, které tyto 

zkoušky vyžadují. Jedná se o prohloubení látky probírané během studia a rozšířené zejména o 

Diferenciální a integrální počet, Komplexní čísla, Analytická geometrie v prostoru, Algebraické 

rovnice vyšších řádů.  
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Fyzikální seminář (3. a 4. ročník, dvouletý, M. Šíbová) 
Seminář zahrnuje fyzikální témata, která netvoří povinné penzum pro absolventa gymnaziálního 

vzdělávání, prohlubuje znalosti z fyziky a rozšiřuje fyzikální vzděláván o oblast Speciální teorie 

relativity, Obecná teorie relativity, Kvantová fyzika, Astrofyzika. Zároveň připravuje na úspěšné 

složení maturitní zkoušky případně přijímací zkoušky z fyziky. 

Další ročník semináře obsahuje aplikace nabytých poznatků v praxi (environmentální fyzika, zdroje 

elektrické energie, komunikační technologie, obrazovky a displeje, fyzika v medicíně, 

nanotechnologie, deterministický chaos, fyzika mikrosvěta). 
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Dějiny fyziky – seminář (M. Šíbová) 
Seminář mapuje dějiny fyziky od řeckého zázraku po poslední fyzikální poznatky. Nebudeme tedy 

zkoumat jen fyzikální jevy a zákony, ale zkusíme poznat dobu a lidi, kteří fyziku tvořili. 
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Seminář politologie a mezinárodních vztahů (J. Kubíček): 
Seminář je jednoletý – pouze pro studenty třetího ročníku 

Vhodné pro studenty, kteří si chtějí rozšířit obzory z oblasti politologie a mezinárodních vztahů a 

nebojí se diskutovat 

Co Vás bude čekat v semináři? 

 Jak probíhá řeč těla u státníků i u Vás? Využití v mezilidských vztazích či diplomacii 

 Rozvinete a zdokonalíte své vyjadřovací schopnosti, třeba i online kurzem 

 Jak v diskuzi obhájit své stanovisko?  

 Pozveme zajímavé hosty z oboru. 

Ukázka z obsahu semináře: 

 Vylosování teze – dokaž přesvědčivě obhájit pro a proti 

 Politické ideologie – jaké využívají nástroje? Extrémisté nalevo i napravo 

 ODS, ČSSD, SZ, KSČM… – jste jednou z politických stran, prezentujte obsah programu 

pro své voliče tak, abyste uspěli 

 Propaganda v kyberprostoru aneb jak dnes vypadá válka 

 Jste přijímací zemí do EU. Podle jakých kritérií budete novou členskou zemi přijímat? 

(fiktivní názvy – fakta o zemi = skutečná země) 

 Etiketa – vystupování, oslovování, životopisy, pohovor, vizitky 

Seminář z politologie má nejen rozšířit znalosti z vyučovacích hodin společenských věd, ale studenti 

si budou moci sami vyzkoušet, jak diplomacie funguje v praxi. Obhájit své vlastní stanovisko, za užití 

vhodných argumentů a přesvědčivého vystupování. To bude klíčem k úspěchu nejen v tomto 

semináři. 

Způsob hodnocení: 

 Aktivní účast na seminářích tvoří 50% hodnocení 

 Plnění dílčích zadaných úkolů, aktuality formou prezentací  

 Splnění malých testů v průběhu 

 

Literatura, na níž je předmět vystavěn: 

Brož, I. Diplomaté. Praha: Epocha, 2004 

Drulák, P. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003 

Knutsen, T. L. Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií, 2005 

Krejčí, O. Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing, 1997 

Špaček, L. Velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2005 

Waisová, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005  
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Hudební seminář (M. Pichlíková): 
Seminář je určen pro studenty 3. a 4. ročníků. Zváni jsou budoucí studenti uměleckých oborů 

(HAMU, DAMU, FAMU), hudební nadšenci, milovníci umění, ale také studenti, kteří se teprve 

rozkoukávají a chtějí zjistit, zda by pro ně mohl být umělecký směr cestou. 

Součástí semináře ve 3. ročníku jsou návštěvy uměleckých škol a nahlédnutí do výuky, workshop 

muzikoterapie, osobní setkání s některými významnými osobnostmi současné hudební scény, 

návštěvy divadelních představení, veřejných divadelních i hudebních zkoušek a generálek. 

Seminář pro 4. ročník je zaměřen na přípravu na maturitní zkoušku, která obsahuje teoretickou a 

praktickou část. V praktické části musí student zvládnout poslechový test a vlastní hudební 

vystoupení v předem určeném rozsahu.    
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IVT seminář (M. Žegklitz, J. Běhounek + externisté) 

Seminář pro 3. ročník je orientován na rozvíjení ICT dovedností v praxi. 

Zahrnuje práci tvorbu a úpravu digitální fotografie, 3D modelování, tvorbu statický i dynamických webových 

stránek s využitím CSS, HTML a CMS, správu hostingových služeb a domén. Též obsahuje jako doplňkové 

téma robotiku a programování stavebnic LegoMindstorms. 

Každý z daných oborů je zaštitován po stránce výuky jiným specialistou. 

 KURZ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE (Jakub Běhounek) 

o Kurz tvorby digitální fotografie 

o Úprava digitální fotografie (rastrová grafika) 

 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK (Martin Žegklitz) 

o HTML, CSS, CMS (Wordpress), FTP, hosting, domény 

 3D MODELOVÁNÍ A 3D TISK (Martin Žegklitz + Externí specialista) 

Doplňkové téma (ke konci roku) 

 ROBOTIKA A PROGRAMOVÁNÍ (Martin Žegklitz) 

o Stavba a programování stavebnic LegoMindstorms 

 

Seminář, není nutnou prerekvizitou pro maturitu z IVT. Okruhy z tohoto semináře však mohou být zařazeny 

mezi maturitní okruhy. V případě, že se student rozhodne maturovat z IVT a neabsolvoval tento seminář, 

musí si maturitní látku z tohoto semináře doplnit individuálně. Lze si jej však zapsat i v případě, kdy student 

maturovat z IVT nechce. 

Max počet studentů 14 

 


