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Volitelné předměty pro 4. ročník  
 

Předmět: Moderní společnost 
 

 

 

Výstupy  

 

Učivo – téma 

 

Konkretizace 

Průřezová témata,  

souvislosti,  

metody 

Žák 

• dokáže charakterizovat některé fenomény 

moderní společnosti a doložit je na 

příkladech 

• umí pracovat s odbornou i krásnou 

literaturou 

• překračuje hranice jednotlivých oborů a 

samostatně si vytyčuje nové úkoly 

• umí své náhledy obhájit v korektně a 

věcně vedené diskuzi 

• uplatňuje vhodné způsoby komunikace 

• dokáže věcně diskutovat o problému 

• rozumí povaze sociálních změn 

• objasní podstatu sociálně-patologických 

jevů ohrožujících společnost 

• rozlišuje významné náboženské systémy 

• posuzuje lidské chování z hlediska 

společenských norem 

• je schopen uvažovat v souvislostech 

• je schopen kritického myšlení 

• dokáže vyhledat zdroje a prameny pro 

věcnou diskuzi 

 

SOCIOLOGIE, SOCIOLOGICKÉ TEORIE, 

HISTORIE SOCIOLOGIE 

 

KULTURA, SPOLEČNOST, JEDINEC 

 

TYPY SPOLECNOSTI 

 

SOCIALNI INTERAKCE, SOCIALNI 

PSYCHOLOGIE 

 

SEXUALITA 

 

 

TELO A ZDRAVI 

 

 

 

RODINA A MANZELSTVI 

 

 

DEVIACE, ZLOCIN 

 

 

 

ETNICITA, RASA 

 

 

STRATIFIKACE SPOLECNOSTI 

 

 

ORGANIZACE, BYROKRACIE, 

KARTELIZACE, GLOBALIZACE 

 

 

 

 

 

• Socializace, soc. vazby 

• Sociální útvary, instituce, organizace  

 

• Sociální nerovnost, mobilita, soc. 

deviace, soc. problémy 

• Identita, lidská sexualita, pohlaví, 

nerovnost. Gender 

• Tělo a společnost, poruchy příjmu 

potravy a kult těla, nemoc, zdravotnické 

systémy, stárnutí 

 

• Rodina v dějinách, rozvod, alternativy 

 

 

• Vysvětlení pojmu, trestné činy, tresty, 

organizovaný zločin, deviace společenský 

řád 

• Předsudky, diskriminace, interetnické 

vztahy 

 

• Systémy stratifikace, spol. antagonismy, 

třídy, sociální mobilita 

 

• Teorie organizací, byrokracie, 

restrukturalizace 

 

Multikulturní výchova 

Mediální kultura 

Globalizační a rozvojové vztahy 

Osobnostní výchova 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 
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POLITICKA MOC, POLITICKÉ STRANY. 

VOLBY 

 

MASMEDIA A JEJICH VLIV 

 

 

VZDELANI 

 

 

 

NABOZENSTVI 

 

 

URBANISMUS A BYDLENI 

 

 

SOCIALNI HNUTI, REVOLUCE 

 

 

GLOBALNI ZMENY 

 

 

TERORISMUS 

 

 

 

• Moc a autorita, vlády, práva občanů, pol. 

Strany, vol. Preference, globální síly, 

armáda 

• Historie, vliv TV, teorie masmédií, 

regulace?, multimédia, internet 

• Hist. vývoj gramotnosti a vzdělávání, 

ženy, teorie, kulturní reprodukce, 

inteligence, budoucnost 

• Definice, formy, organizace, islámská 

revoluce?, sekularizace 

 

• Město, moderní urbanismus, teorie, 

poválečný vývoj, třetí svět, naše bydlení 

• Definice, revoluce, teorie, davy, 

nespokojenost 

 

• Společenské změny, životní prostředí, 

ekonomika 

 

• Islamismus, fundamentalismus, historie 

 

 


