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Člověk a příroda - Nové trendy v přírodních vědách 
 

Výuka přírodních věd se formovala kolem poloviny 19. století, postupně se ustálil obsah a přibližné 
uspořádání učiva. Vývoj přírodních věd jako vědeckých disciplín a využívání fyzikálních, chemických a 
biologických poznatků a zákonitostí v technické, přírodovědné a běžné praxi stále předbíhají obsah 
středoškolské látky. Žáci si tak kladou otázky, zda určitý přírodovědný poznatek ještě odpovídá 
vědeckému pokroku a běžné životní denní zkušenosti, při níž se lidé setkávají s nejrůznějšími léčivy, 
přípravky, přístroji či zařízeními, jejichž podstata jim zůstává utajena. 

Proto si musíme stále klást otázku, zda obsah současných středoškolských přírodovědných předmětů 
odpovídá tomuto vývoji. Odpověď je zřejmá, ale řešení vzhledem k obsahu snadné není. Aplikace 
výsledků vědeckého bádání mají většinou komplexní ráz, takže k pochopení jejich podstaty a funkce 
vyžaduje alespoň minimální znalosti z různých oborů přírodních věd. 

Předmět Člověk a příroda - Nové trendy v přírodních vědách se svým obsahem snaží žákům různými 
formami přiblížit některé aktuální poznatky a problémy, jimiž se přírodní vědy zabývají a také 
aktualizovat tradiční poznatky z hlediska současného vývoje. 

Obsahové vymezení: 

- Základy první pomoci 

- Emerging a reemerging diseases 

- Personalizovaná medicína 

- Historie genetiky 

- Mendel a jeho zákony 

- Genetický screening a dědičné choroby u člověka 

- Reprodukční zdraví 

- Léčiva neboli farmaka 

- Polymery kolem nás 

- Svět potravin 

- Kouzlo biotechnologií 

- Environmentální fyzika 

- Zdroje elektrické energie 

- Komunikační technologie 

- Fyzika ve zdravotnictví 

- Nanotechnologie 

- Deterministický chaos 
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Člověk a filosofie 
 

Předmět člověk a filosofie je povinně volitelným vyučovacím předmětem, který je určen žákům 
čtvrtého ročníku. V rámci tohoto předmětu budou probírána filosofická témata, která tvoří 
podstatnou část společenských věd a doplňují tak předmět humanitní studia, který je pro žáky naší 
školy povinný od prvního až po třetí ročník. Pro žáky, kteří se rozhodnou maturovat z předmětu 
humanitní studia, je nutné, aby se zapsali do tohoto povinně-volitelného předmětu s dvouhodinou 
dotací. 

V průběhu vyučování se žáci budou seznamovat se základy filosofického myšlení a uvažování a 
s dějinami filosofie obecně. 

Důraz bude kladen na pochopení a následnou interpretaci různých filosofických přístupů, jejich 
srovnání a aplikaci do současného světa. 

Požadavky na žáky jsou kladeny převážně v tom, aby žáci uměli o problémech hovořit za pomocí 
společenskovědní terminologie. Dále je pak v žácích systematicky podporováno kritické myšlení a 
práce s texty a pracovními listy. 

Tento povinně volitelný předmět spolu s povinným předmětem humanitní studia tvoří vynikající 
přípravu na maturitu z humanitních studií, přípravu na VŠ, a všem žákům poskytuje možnost nahlížet 
každodenní problémy z různých společenskovědních perspektiv. 

Hlavní změna: 

Z původně povinného předmětu se stal předmět povinně volitelný, pro ty žáky, které daná 
problematika zajímá a mají zájem o maturitu z humanitních studií. 

Obsahové vymezení: 

- Předsókratovská filosofie 

- Vrcholná antická filosofie 

- Helénistické období 

- Filosofie středověku 

- Novověká filosofie 

- Osvícenství 

- Moderna 


