
1. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata

OV - uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve 
formálních i neformálních vztazích, případné neshody či 
konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem 
ŠV - vysvětlí celospolečenskou  podstatu člověka
     - zvládá společensky vhodné metody komunikace, 
charakterizuje druhy komunikace
     - citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích, 
identifikuje netoleranci a diskriminaci
     - charakterizuje proces socializace, její instituce a význam 
pro život
     - charakterizuje funkci a druhy rodiny, zhodnotí nové formy 
soužití         

Společenská podstata člověka 
 Význam začlenění jedince do sociálních vazeb
 Proces socializace
 Mezilidská komunikace - problémy v mezilidských 
vztazích
 Vztahy v rodině, mezigenerační soužití, pomoc 
nemocným a handicapovaným lidem

Výchova ke zdraví okruh 
Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití - integrováno
OSV 3

OV - respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu 
příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k 
jakým důsledkům mohou vést předsudky
ŠV - porovná a respektuje kulturní odlišnosti různých 
sociálních skupin, na příkladech doloží možné důsledky 
sociálních předsudků
     - porozumí pojmu sociální struktura a charakterizuje 
strukturu české společnost
     - rozpozná osy stratifikace, rozliší třídy a vrstvy
     - porozumí pojmu sociální nerovnost

Sociální struktura společnosti - sociální útvary, 
společenské instituce
Sociální nerovnost
Sociální mobilita
Stereotypy a předsudky 

MKV 2
DEJ

OV - objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a 
ve větších sociálních celcích
ŠV - rozliší skupiny a agregátní celky
     - určí zvláštnosti malých sociálních skupin
     - porozumí pojmu sociální role
     - zdůvodní význam sociální kontroly ve skupině a uvede 
příklady sankcí
     - porozumí vlivu skupin, komunit a subkultur na člověka

Jedinec ve skupině ( vztahy, role, normy chování)
Sociální kontrola

OSV 1 
OSV 2
OSV 4
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OV - posoudí úlohu sociálních změn v individuálním i 
společenském vývoji, rozlišuje změny konstruktivní a 
destruktivní
ŠV - popíše a posoudí sociální změny v individuálním a 
společenském vývoji
     - charakterizuje masová média ve společnosti, rozpozná na 
konkrétním příkladu mediálního sdělení fakta od názorů

Sociální fenomény a procesy - rodina, práce, masmédia, 
životní prostředí MEV 4

OV - objasní podstatu některých sociálních problémů 
současnosti a popíše možné dopady 
sociálně-patologického chování na jedince a společnost
ŠV - rozpozná sociální problémy současnosti a charakterizuje 
sociálně-patologické jevy, uvede příklady
     - zaujímá odmítavé postoje ke všem formám sociálně 
patologického chování
     - identifikuje druhy násilí a agresivity, diskriminaci a 
netoleranci 

Sociální deviace
Sociální problémy ( nezaměstnanost, kriminalita, 
extremismus )
Sociální dovednosti při řešení problémů v nečekaných, 
složitých a krizových situacích

Výchova ke zdraví okruh 
Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence - integrováno

ŠV - rozliší základní techniky zjišťování informací a metody 
sběru dat
     - vyhodnotí jednoduchou statistickou informaci, interpretuje 
tabulky, grafy a jiné ikonické texty

Sociologický výzkum
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