
2. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata

OV - rozlišuje a porovnává historické i současné typy států 
(forem vlády)
ŠV - objasní typy států a formy vlády, porovnává současné i 
historické typy států
     - vymezí pojem státu s důrazem na jeho definiční znaky a 
základní funkce
     - určí základní principy právního státu
     - uvede jak lze získat české státní občanství a jak ho lze 
pozbýt
     - rozpozná české státní symboly

Znaky a funkce státu
Typy a formy státu
Právní stát

EGS 4
DEJ

OV - vymezí, jakou funkci plní ve státě ústava a které oblasti 
života upravuje
ŠV - porozumí významu a funkci ústavy pro fungování státu
     - popíše a analyzuje vývoj ústavnosti v českých zemích

Ústava ČR - přehled základních ustanovení
EGS 4
DEJ

OV - objasní, proč je státní moc v ČR rozdělena na tři 
nezávislé složky, rozlišuje a porovnává funkce a úkoly orgánů 
státní moci ČR
ŠV - popíše dělbu moci v demokratických státech
     - určí hlavní subjekty moci zákonodárné, výkonné a soudní 
v ČR, rozliší jejich pravomoci a náplň činnosti
     - uvede základní fáze legislativního procesu v ČR

Státní moc výkonná, zákonodárná, soudní, kontrola 
státní moci

OV - vyloží podstatu demokracie, odliší ji od nedemokratických 
forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení 
občana v demokratickém a totalitním státě
ŠV - identifikuje základní zásady, hodnoty a principy moderní 
evropské demokracie
     - rozliší znaky demokratického a totalitního státu
     - identifikuje nástroje totalitních režimů
     - porovná postavení občana v demokratickém a totalitním 
státě

Principy a podoby demokracie EGS 4
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OV - objasní podstatu a význam politického pluralismu pro 
život ve státě, uvede příklady politického extremismu a 
objasní, v čem spočívá nebezpečí ideologií
ŠV - objasní pojem politika a vysvětlí obsah politické činnosti
     - vysvětlí význam a podstatu politického pluralismu
     - porovná základní ideologické proudy
     - objasní nebezpečí politického extremismu

Politika a politické subjekty
Základní ideologické proudy

OV - rozlišuje složky politického spektra, porovnává přístupy 
vybraných politických seskupení k řešení různých otázek a 
problémů každodenního života občanů
ŠV - odliší složky politického spektra
     - prokáže na konkrétních příkladech orientaci v českém 
politickém systému  

Politický život ve státě

OV - uvede příklady, jak může občan ovlivňovat společenské 
dění v obci a ve státě a jakým způsobem může přispívat k 
řešení záležitostí týkajících se veřejného zájmu
ŠV - uvede formy politické participace v demokratické 
společnosti
     - charakterizuje pojem občanská společnost
     - rozpozná občanské organizace a vymezí jejich úlohu ve 
společnosti

Participace občanů na politickém životě
Podstata občanské společnosti, její instituce

OSV 4

OV - vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na 
příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v 
životě obce či širších společenstvích
ŠV - charakterizuje znaky voleb v demokratických státech
     - rozliší pasivní a aktivní volební právo
     - vysvětlí na příkladech rozdíly mezi různými volebními 
systémy
     - rozliší na příkladech rozdíly mezi volbami do Poslanecké 
sněmovny ČR, Senátu ČR, volbou prezidenta a volbami do 
územní samosprávy

Volby v ČR
Volební systémy

EGS 4

OV - obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva 
druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování
ŠV - charakterizuje Listinu základních práv a svobod a na 
základě příkladů rozpozná, o jaká lidská práva se jedná
     - identifikuje porušování lidských práv
     - identifikuje významná hnutí a organizace zabývající se 
ochranou lidských práv

Lidská práva v dokumentech
Porušování a ochrana liských práv

EGS 2
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OV - uvede okruhy problémů, s nimiž se může občan obracet 
na jednotlivé státní instituce, zvládá komunikaci ve styku s 
úřady
ŠV - vysvětlí funkci ombudsmana, popíše okruhy problémů, s 
nimiž se na něj může občan obracet
     - uvede problémy občanů, které řeší jednotlivé státní 
instituce

Lidská práva
Funkce ombudsmana

EGS 4

OV - uvede příklady projevů korupce, analyzuje její příčiny a 
domýšlí její možné důsledky
ŠV - analyzuje korupci, uvede příklady a domýšlí její možné 
důsledky

Občanská práva a povinnosti

ŠV - rozliší státní správu a samosprávu
     - uvede strukturu územní samosprávy
     - identifikuje orgány státní správy
     - uvede na příkladech jak se mohou občané podílet na 
samosprávě

Státní správa a samospráva
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