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Semináře pro 4. ročník 

Seminář ze zeměpisu – T. Kamenická 
 

Seminář ze zeměpisu slouží ve čtvrtém ročníku k rozšíření některých témat (např. regionální 

geografie polárních oblastí, práce s grafy apod.), která byla v hodinách probírána pouze okrajově. 

V druhém pololetí pak seminář slouží jako příprava na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ. Studenti, 

kteří z předmětu nematurují, mají možnost být v druhém pololetí klasifikování za zpracování zadané 

práce. 
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Seminář z biologie – T. Kamenická 
 

Seminář z biologie slouží ve čtvrtém ročníku k probrání důležitých témat jako je molekulární biologie 

a genetika, které jsou nutným předpokladem jak pro maturitu, tak pro přijímací zkoušky na VŠ. Dále 

jsou opakovaná a rozšířená témata, která studentům většinou dělají problém (některé kapitoly z 

anatomie a fyziologie rostlin apod.). V druhém pololetí pak seminář slouží jako příprava na maturitu a 

přijímací zkoušky na VŠ. Studenti, kteří z předmětu nematurují, mají možnost být v druhém pololetí 

klasifikování za zpracování zadané práce. 
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Dějepisný seminář – J. Končel 
 

Seminář z dějepisu ve 4. ročníku je zaměřen na dobu totalitních režimů (především v Československu) 

a na přípravu k maturitní zkoušce 

Témata: 

1) Ideologie fašismu (nacismu) a komunismu 

2) V mezní situaci (vládnoucí a ovládaní v době války a v době stalinského teroru, možnosti 

jejich volby)  

3) 2. republika 

4) Okupace 

5) Od demokracie k totalitě 1945 – 1948, vznik a vývoj východního bloku 

6) 50. léta – doba nezákonnosti a teroru   

7) Nový kurz a pokus o reformu 1968 

8) Neostalinismus a život za normalizace, disent 

9) Eroze komunistického systému, rok 1989 

Připomenutí uzlových bodů a citlivých míst světové historie, např.: 

1) Vznik starověkých civilizací 

2) Antický občan 

3) Římská civilizace moci 

4) Středověká společnost 

5) Utváření novověkého člověka 

6) Stavovský stát a absolutismus 

7) Transformace stavovské společnosti na občanskou (3 revoluce) 

8) Česká národní emancipace 

9) Koncert velmocí ve 2. polovině 19. století a cesta k 1. světové válce 

10) Vize nových řešení (fašismus a komunismus) 

11) Československá republika 

12) Mezinárodní vztahy na cestě k další válce 

13) Studená válka – udržování rovnováhy 

14) Velká naděje roku 1989 
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Dějiny výtvarného umění – I. Hasalová 
 

Tento seminář není určen pouze pro studenty směřující po maturitě na umělecké školy, ale pro 

všechny ty, kteří by měli zájem o nahlédnutí "pod pokličku" výtvarna jako takového. Ve čtvrtém 

ročníku se z velké části věnuje přípravě na profilovou maturitní zkoušku (včetně sledování vývoje 

výtvarných prací, které jsou nedílnou součástí praktické MZ). 



6 

IVT seminář – M. Žegklitz 
 

Seminář pro 4. ročník je orientován především na rozvíjení praktických, současně ale i teoretických, 

ICT dovedností. 

Semináře zahrnuje témata: 

VIRTUÁLNÍ REALITA - Tvorba panoramatických virtuálních prohlídek 

POČÍTAČ, JEHO KOMPONENTY – Stavba PC 

OPERAČNÍ SYSTÉMY – Instalace, nastavení a správa operačních systémů (výhradně na platformě 

Windows) 

POČÍTAČ, INTERNET A BEZPEČNOST – Bezpečnostní software, bezpečnost na internetu, optimalizace 

OS, automatické zálohování dat, zabezpečení HW, aj. 

MYŠLENKOVÉ A POJMOVÉ MAPOVÁNÍ – tvorba myšlenkových a pojmových map 

DATABÁZE – konceptuální relační modelování 

DATOVÉ SÍTĚ A PŘENOS DAT – tvorba a nastavení LAN sítě, nastavení sítě v OS, komunikace mezi 

sítěmi i v rámci LAN sítě 

ROBOTIKA, ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ – programování na úrovni vývojových 

diagramů a programování robotů 

Max počet studentů pro docházku na seminář: 14 

Poznámka k maturitě: 

Seminář je nutnou prerekvizitou pro praktickou maturitu z IVT. Lze si jej však zapsat i v případě, kdy 

student maturovat z IVT nechce. 

Praktická maturita z IVT má dvě části: 

1. Praktická samostatná činnost žáka (žák si losuje číslo maturitního okruhu a následně samostatně 

vypracovává zadanou práci, spojenou s daným okruhem) 

2. Ústní prezentace / obhajoba výsledků předchozí činnosti 

Každá část je samostatně bodována. 

 

Aktuálně probíhá jednání s MŠMT o zpřístupnění možnosti uznávání ICT certifikátů místo části 

maturity. Pokud MŠMT toto umožní, budou mít studenti zapsaní na seminář možnost nahradit první 

část praktické maturitní zkoušky z IVT dodáním patřičných certifikátů konceptu ECDL do konce února 

2021. Seznam požadovaných certifikátů bude zveřejněn nejpozději 7 měsíců před konáním praktické 

maturitní zkoušky z IVT. O možnosti nahradit část praktické zkoušky dodanými certifikáty budou žáci 

informováni. Pokud tato možnost nebude ze strany MŠMT v čas zpřístupněna, žáci zapsaní na 

praktickou maturitu z IVT budou muset absolvovat maturitní zkoušku v klasické podobě (obě dvě 

části praktické zkoušky), bez ohledu na to, zda certifikáty získali či nikoliv. 
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Seminario de español 4 beta – M. Martinez 
 

El seminario de español está orientado a la preparación de los temas de la Maturita de español, pero 

también puedes inscribirte si  te interesa la lengua o la cultura.  Aquí hablaremos de música, viajes, 

ciudades, geografía,  pintores y escritores o grandes momentos de la historia de España. 

También vamos a debatir sobre temas actuales, como el feminismo, la migración, la adopción, la 

homoxesualidad, la discriminación, los diferentes tipos de familia, nuestro futuro, la gentrificación y 

más. 

En las clases vamos a hacer presentaciones, debates, discusiones y todo esto gracias a la interacción 

entre los estudiantes y el profesor. 



8 

Zdravý životní styl – seminář – A. Koktová 
 

Žijeme v uspěchané době se zhoršujícím se životním prostředím i mezilidskými vztahy. Na člověka 

jsou kladeny stále vyšší nároky. Jakým životním stylem žijeme? Můžeme ho označit jako zdravý? 

Studenti 4. ročníku jsou zváni do semináře, kde se pokusíme „zastavit“ a zamyslet nad způsobem 

života, který vedeme. Stále aktuální témata jsou alkohol, kouření, způsob stravování… 

A proč je seminář určen pouze studentům 4. ročníků? Poněvadž mají utvořenu poznatkovou základnu 

z biologie člověka ve třetím ročníku a rovněž z biochemie ve třetím ročníku. A v semináři lze poznatky  

propojit a utvořit pro praktický život použitelné závěry. 

Součástí semináře jsou také zajímavé přednášky a workshopy odborníků z AV ČR,  VŠCHT, právnické 

fakulty,  dTestu aj. 
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Maturitní matematický seminář pro 4. ročník – M. Šíbová, O. Raček 
 

Seminář bude otevřen v případě, že budou studenti povinni maturovat v roce 2021 z matematiky. 

V maturitním matematickém semináři se budou žáci intenzivně připravovat ke státní maturitě z 

matematiky. Jedná se o zintenzivnění látky opakované v běžných hodinách matematiky ve 4. ročníku. 

Postupně projdeme všechny středoškolské tematické celky, které se objevují ve statní zkoušce 

z matematiky, tzn.: Číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a 

finanční matematiku, planimetrii, stereometrii, analytickou geometrii, kombinatoriku, 

pravděpodobnost a statistiku. 
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Seminář společenských věd – J. Kubíček 
 

Seminář je určen pro studenty čtvrtého ročníku, kteří chtějí maturovat z předmětu humanitní studia. 

Seminář je také vhodný pro studenty, kteří si mají zájem rozšířit obzory v rámci humanitních věd a 

chystají se na takto zaměřenou vysokou školu. 

 

Obsah semináře 

Seminář humanitních studií je zaměřen na několik klíčových oblastí: 

● příprava k profilové maturitě (školní část) z humanitních studií, nácvik zkoušky 

● prohlubování a rozšiřování dosavadních znalostí ke každému maturitnímu okruhu 

● Aktuální témata české i zahraniční politiky 

 

Student si maturitní otázky průběžně zpracovává. Jejich znalost bude ověřována prostřednictvím 

ústního zkoušení a písemných prací. 

 

Způsob hodnocení 

● Známky z maturitních otázek a plnění zadaných úkolů tvoří 75% hodnocení 

● Aktivní účast na semináři bude 25% hodnocení 
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Právní rozhledna – J. Hollman, J. Šafránek 
„Právní rozhledna“ aneb abyste se nenechali napálit… 

Seminář vedený absolventy GJP, Janem Šafránkem a Jakubem Hollmanem, kteří oba dnes působí jako 

advokáti, má za cíl seznámit studenty se základy právního systému České republiky, a to nenásilným a 

běžnému studentovi srozumitelným způsobem. Zaměříme se na praktické problémy a situace, se 

kterými se studenti v životě bezesporu setkají, ať již budou vykonávat jakoukoli profesi. Seznámení 

s právní tematikou bude doprovázeno praktickými příklady z rozsáhlé advokátní praxe obou lektorů, 

bude se jednat spíše o řízenou diskuzi na dané téma než o výklad. Studenti budou mít předem 

k dispozici téma příští přednášky, budou si moci připravit své dotazy předem a budou mít 

samozřejmě také možnost komunikovat s lektory emailem apod. Jsme připraveni zařadit do 

programu semináře i téma na přání studentů. V průběhu semináře budou probírána zejména 

následující témata: 

1. Co je to právo? K čemu slouží? Je právo totéž, co spravedlnost? 

2. Koupil jsem si počítačovou hru na internetu a boty v obchodě. Chci je vrátit, jak na to? V reklamě říkali, že 

mají zboží ve slevě, ale v obchodě slevu neposkytli – můžu s tím něco dělat? 

3. Na co si dát pozor u první brigády? Kdo je to zaměstnanec a kdo OSVČ? Můžou mě vyhodit? Mám super 

nápad jak vydělat peníze, můžu ho uskutečnit? 

4. Kamarád chce půjčit peníze – je dobrý nápad mu je půjčit? Mám si od něj nechat něco podepsat, i když je 

to kamarád? Jak si můžu já sám půjčit peníze? 

5. Nástrahy používání internetu. Na co si dát pozor, když sdílím fotky na instagramu? Co je dobré vědět, když 

postuju status na facebook? Jak si nezadělat na průšvih, když někoho označím na fotce? Co je to stalking? 

6. Budu se ženit, co je to předmanželská smlouva? Mám ji uzavřít? Naši se budou rozvádět, co to pro mě 

znamená? Je vůbec dnes smysluplné se ženit či vdávat? Zemřel mi dědeček a odkázal mi auto. Co dělat? 

7. Co je to domácí násilí? Co když srazím autem člověka a způsobím mu zranění? Někdo mi ukradl kabelku, 

co mám dělat?  

8. Budu něco platit, když jdu k lékaři? A co když pro mě přijede záchranka? Lékař mě nutí do vyšetření, 

kterému nerozumím. Musím dělat, co mi lékař řekne? Proč se v nemocnici podepisuje mnoho papírů a co 

se v nich vlastně píše? Proč za některé léky musím v lékárně platit a za jiné ne? 

9. Popral jsem se na ulici a chytili mě strážníci městské policie. Jel jsem na červenou. Rozbil jsem sousedovi 

okno. Co se bude dít? 

10. Jsem předvolán jako svědek k soudnímu jednání. Někdo mi dluží a neplatí. Chci podat žalobu. Jak mám 

postupovat? Co mám očekávat? 

11. Chci si zařídit vlastní bydlení, pronajmout si byt, nebo si ho koupit? Co mě čeká? Co je to hypotéka? Co je 

to katastr nemovitostí? 

12. Když sousedka spláchne toaletu, začne mi kapat na hlavu voda, neměla by s tím něco udělat? Od souseda 

nám na zahradu pořád padají jablka a hnijí tam, můžu si je vzít? Na zahradu souseda mi utekl pes a sežral 

mu boty – co mám dělat, když má oplocený pozemek a nechce mě tam pustit, abych si psa chytil? 

Na výše uvedených tématech se vždy budeme snažit vysvětlit, na jakých principech fungují dotčené 

oblasti práva tak, aby absolventi semináře byli na jeho konci v ideálním případě poučenými uživateli 

práva, kteří mají základní právní povědomí v dotčených oblastech a nenechají se jen tak lehce „opít 

rohlíkem“. 

Moc se na vás těšíme:-) 
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Anglický seminář – Rétorika a Kreativní psaní – R. Dán 
 

Seminář je určen pro studenty 4. ročníku a je rozdělen do tří bloků. V tom prvním se zabýváme řečí 

těla (posturika, gestika atd.) v kombinaci s mluveným projevem a jeho specifiky. Dále se věnujeme 

analýze vybraných (slavných i méně slavných) projevů. Výstupem této části semináře bude 

samostatná řeč - speech (nikoliv prezentace) na vybrané téma, z níž bude pořízen záznam, který 

následně společně analyzujeme. 

Předmětem práce ve druhém, nejkratším bloku je úvod do kritického myšlení se zaměřením na práci 

s argumenty (dekonstrukce argumentu, Vennovy diagramy syllogismů, argumentační fauly).  V 

závěrečném bloku se pak věnujeme kreativnímu psaní s mnoha průpravnými aktivitami podporujícími 

rozvoj vyjadřovacích schopností, slovní zásoby a představivosti, včetně procvičení stylistiky. Kromě 

drobných poetických i prozaických aktivit/děl, bude hlavním výstupem pokus o krátký umělecký text. 
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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. 
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Psychologie v praxi – N. Jakobová, V. Vitošková 
 

Seminář vychází z vědního oboru psychologie a zaměřuje se na témata, která souvisejí s rozvojem 

osobnostních kvalit (např. motivace, hodnoty, komunikace aj.).  

Cílem semináře je propojit hlavní teoretické poznatky s praktickým využitím a sebepoznáním.  

Co čekat? 

 Zorientujete se v základních psychologických pojmech, teoriích 

 Dozvíte se o možnostech uplatnění psychologa 

 Získáte představu o přijímacích zkouškách na psychologii, vyzkoušíte si je 

 Rozvinete si své schopnosti psychologického uvažování 

 Poznáte více sami sebe a druhé pomocí praktické zkušenosti, zejména v oblastech: péče o 

sebe sama, vztah k lidem, učení, komunikace 

 Navštívíte některá psychologická pracoviště 

 Setkáte se s hosty – psychology z praxe, s klienty s určitými problémy (transexualita, 

schizofrenie, mentální postižení apod.) 

 Seminář je postaven na aktivitě účastníků, využívá interaktivní metody, diskuze a 

sebepoznávací aktivity.  

Obsah:  

I. JÁ 

1. temperament 

2. motivace, zájmy a hodnoty 

3. schopnosti, dovednosti 

4. identita, vzory, gender 

5. vůle 

6. práce s časem 

7. emoce 

II. JÁ A OKOLÍ 

1. komunikace verbální, neverbální 

2. manipulace, asertivita 

3. stres, syndrom vyhoření 

4. agresivita a agresivní chování, v kontextu dějin 

5. sociální skupiny - dav, terorismus 

6. předsudky a stereotypy 

III. PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA 

1. psychologické směry a obory, psychoterapie 

2. psychopatologie 

3. základy metodologie - výzkumy 

4. vědomí a změněné stavy vědomí (sny, hypnóza, spánek) 

Jaké jsou podmínky hodnocení? 

 Aktivita v hodinách  

 Plnění úkolů na hodinu 

 Získané dovednosti 

 Závěrečná esej/ portfolio či kombinace  

 


