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Semináře pro 3. ročník 

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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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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IVT seminář – J. Běhounek, M. Žegklitz 
 

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 DJI robomaster a 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 
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Seminář politologie a mezinárodních vztahů – J. Kubíček 
 

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 diskusi obhájit své stanovisko?  

● Pozveme zajímavé hosty z oboru 

 

Ukázka z obsahu semináře 

● Vylosování teze – dokaž přesvědčivě obhájit pro a proti 

● Jaké nástroje využívá současný politický extremismus 

● Analýza předvolebních spotů, jak funguje populismus  

● Jste jednou z politických stran, prezentujte obsah programu pro své voliče tak, abyste uspěli 

● Budujete si vlastní politický názor? 

● Propaganda v kyberprostoru aneb jak dnes vypadá válka 

● Proč je demokracie na ústupu? 

● Z čeho pramení mezinárodní terorismus a jak mu čelit? 

 

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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Seminář Feuersteinova instrumentálního obohacování – Š. Joklová 
 

Studenti se prací s Feuersteinovou metodou naučí aktivně používat nástroje k využití svého 

potenciálu, k osobnostnímu a sociálnímu růstu, naučí se v těžké chvíli zachovat klid a rozvahu, zbaví 

se strachu udělat chybu a naučí se ji využít k dalšímu seberozvoji, zvýší svoji sebedůvěru, získají 

radost z práce a učení, dovedou propojovat znalosti se zkušenostmi a tím jsou lépe připraveni na 

úspěšné zvládání životních překážek a úkolů. 

---------- 

Prof. Reuven Feuerstein (1921 – 2014) byl izraelský klinický, vývojový a kognitivní psycholog, 

žák Jeana Piageta a Andrého Reye. Formuloval teorií o modifikovatelnosti inteligence, která 

říká: "(inteligence) není fixní, ale lze ji měnit". Feuerstein byl zakladatelem mezinárodního centra The 

International Center for the Enhancement of Learning Potential (ICELP). V roce 2012 byl nominován 

na Nobelovu cenu míru. Svou prací opřenou o hluboké přesvědčení, že každý z nás je schopen 

rozvíjet svůj rozumový a emoční potenciál, dal šanci na plnohodnotný život tisícům dětí, které byly 

společností považovány za nevzdělavatelné či nedostatečné. 
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Seminář tvůrčího psaní – B. Padilla 
 

Seminář tvůrčího psaní se zaměřuje zejména na práci s publicistickými a uměleckými texty. 

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

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

zásobu, efektivněji pracují s jazykem. Hlavní těžiště semináře stojí na samostatné tvůrčí činnosti 

studentů a následném rozboru jejich prací. 
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Semináře pro 3. a 4. ročník 

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 kurz, přípravný kurz na UMPRUM, 

přípravný kurz na ČVUT,  stáže ve veterinární ordinaci, stáž v Institutu neuropsychiatrické péče aj.  

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“ – dobrovolnictví – R. Dán 
 

Cílem semináře je vytvořit prostor žákům, kteří mají zájem o neformální vzdělávání a chuť na sobě 

pracovat a rozvíjet svůj osobnostní potenciál. V prvním měsíci školního roku je seminář koncipován 

jako prezenční studium, kde se studenti dozvědí potřebné informace o dobrovolnictví, jeho 

pravidlech, nutné legislativě a s ním spojené administrativě, úskalích, ale také pozitivech. Studenti 

mají během této doby prostor si s pomocí mentora/koordinátora najít vhodnou dobrovolnickou 

činnost. Poté pracují ve svém volném čase (cílem je odpracovat 20h za pololetí) a naplňují cíle, které 

si stanovili a na seminář přicházejí do školy jen na předem určená setkání s mentorem, na vzdělávací 

programy a prezentace výsledků své činnosti (tedy přibližně jednou za 4 týdny). 
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Seminář chemie – A. Koktová 
 

„Chemie je život kolem nás i uvnitř nás…“ – tak by mohlo znít motto pro chemický seminář. 

 Zváni jsou studenti 3. a 4. ročníků, a to: 

- budoucí studenti oborů, kde se nelze bez chemie obejít – např. medicína, farmacie, 

chemická technologie… 

- budoucí studenti oborů, kde by bylo dobré přece jenom o chemii něco tušit – např. 

architektura 

- studenti jen tak se o chemii zajímající, chemie je zkrátka baví 

- studenti teprve se rozkoukávající a chtějící 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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Hudební Výchova – 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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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 (3. a 4. ročník) – 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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Skileři – tým Skilerů 
 

Skileři trénují žáky středních škol v dovednostech klíčových pro životní úspěch. (Trénink/trénování, 

protože u dovedností, stejně jako ve sportu se zlepšuji opakováním jednotlivých cvičení a postupným 

ztěžováním si podmínek.)  

Skilerský program je v tuto chvíli sestaven ze tří úrovní, které na sebe navazují (ale nutně nemusí): 

- prvním tématem je KOMUNIKACE, kde Skileři trénují tyto dovednosti - Umění spolupráce, 

Sebedůvěra a zvládání trémy, Rétorika a práce s hlasem, Vystupování na veřejnosti, Prezentační 

dovednosti, Prezentační dovednosti - praxe, Argumentace, Přesvědčování, Asertivita, Vyjednávání, 

Řešení konfliktů a Řízení diskuze 

- druhou úrovní je MYŠLENÍ, kde pracujeme s informacemi, učíme myslet nezávisle, plánujeme a 

řešíme problémy kreativně  

- třetí část je BYZNYS, nebo chcete-li PODNIKAVOST, kde Skilery trénujeme v dovednostech, které jim 

umožní připravit si svůj vlastní projekt/byznys (finance hrou, lidi/zdroje, právo, trh, konkurence, 

služba/produkt = od nápadu k byznysu) a nebo se věnujeme inovacím. 

Počet budoucích Skilerů by měl být minimálně 12, maximálně 16. 

Požadavky na budoucí Skilery jsou jen chuť si zkoušet (nejedná se o teorii) nové věci. 

Cílem je zdokonalit se v dovednostech jako jsou schopnost formulovat své myšlenky, mít jasný plán, 

umět řešit nastalé problémy, ověřovat si informace, diskutovat a v diskusi přesvědčit ostatní, což 

bude v budoucnu, kterou vidí Skileři jako příležitost, rozhodovat stejně jako nabyté znalosti a 

vědomosti. 

 


