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Nabídka volitelných předmětů na 
školní rok 2020/2021 

 

  

Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí také 2 předměty, 

které musejí být odlišné od seminářů, které již navštěvují. Anotace jsou 

uvedeny v textu dále.  

  

Online dotazník, ve kterém žáci 2. a 3. ročníku vyberou své 

volitelné předměty na příští školní rok, bude zpřístupněn 

na webu školy v termínu 20. 1. 2021 - 30. 1. 2021. 
  

Konkrétní rozdělení volitelných předmětů do bloků proběhne až ve druhé fázi 

výběru. Chceme žákům co nejvíce vyjít vstříc a pro celou školu vyzkoušet 

variantu, kdy si na začátku žáci sami pomocí online dotazníku zkusí vybrat 

volitelné předměty, aniž by bylo předem stanoveno jejich formální zařazení do 

bloků.   

  

Po vyhodnocení tohoto prvního kola volby se pokusíme rozčlenit předměty do 

bloků tak, abychom zachovali v maximální míře původní preference ze strany 

žáků. Je však nutné počítat s tím, že zařazení předmětů do bloků bude 

korespondovat s prvotní volbou žáků. Někteří žáci budou pravděpodobně muset 

ve druhé fázi zkorigovat svou původní volbu.  

  

Kompromisní řešení jsou však nevyhnutelná i v případě, kdy by předměty byly 

paušálně rozděleny do bloků již předem, jak tomu bývalo dříve.  
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Volitelné předměty pro 3. ročník – dvouleté   

 

Jazykový a literární seminář  

Konverzace v německém jazyce 

Konverzace v ruském jazyce 

Konverzace ve francouzském jazyce 

Konverzace ve španělském jazyce 

Seminář a cvičení z biologie  

Seminář a cvičení z chemie  

Seminář a praktika z fyziky  

Seminář k certifikátu FCE/CAE 

Seminář z dějepisu  

Seminář z estetické výchovy 

Seminář z informačních technologií 

Seminář z matematiky  

Společenskovědní seminář  

 

Volitelné předměty pro 4. ročník – jednoleté  

Anglická translatologie  

Člověk a společnost  

Jazykový a literární seminář  

Konverzace v anglickém jazyce  

Konverzace v německém jazyce  

Konverzace v ruském jazyce  

Konverzace ve francouzském jazyce  

Konverzace ve španělském jazyce  

Latina  

Neformální logika  

Obchodní angličtina 

Seminář a cvičení z chemie  

Seminář soft skills  

Seminář z aplikované informatiky 

Seminář z dějepisu  

Seminář z dějepisu v angličtině  

Seminář z fyziky  

Seminář z ekologie  

Seminář z estetické výchovy  

Seminář z genetiky a evoluční biologie 

Seminář z matematiky  

Seminář ze zeměpisu  

Společenskovědní seminář  

Úvod do vysokoškolské matematiky  
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Anotace volitelných předmětů na 
školní rok 2020/2021  

 

  

Volitelné předměty pro 3. ročník – dvouleté   

  

Jazykový a literární seminář  
Tento typ semináře není klasickým „opakováním k maturitě“, jak studenti obvykle mylně 

předpokládají, protože podmínky pro její zdárné vykonání musejí být splněny v klasických 

hodinách ČJ a L – maturují totiž povinně všichni.  

  

Budeme věnovat zvýšenou pozornost tzv. četbě k maturitě – besedy o přečtených knihách, 

rozbor, souvislosti s celkovým literárním vývojem.   

  

Obsah:  

1) ateliér tvůrčího psaní (frekventované slohové postupy a útvary, jazyková stránka práce)       

2) rozbor literárního díla (od textu přečteného k textu pochopenému)  

3) tvorba výukových materiálů (vytvoření souboru jazykových cvičení, her)   

4) jak napsat seminární práci (forma, kompilace x vlastní vklad, práce s použitými studijními 

prameny)   

5) základy rétoriky (rétorika, její využití v moderním světě; mluvní nedostatky, stavba 

rétorické promluvy; výslovnostní cvičení, jazykové i neverbální prostředky komunikace; 

tvůrčí psaní – pokus o vytvoření rétorické promluvy s přednesem)  

6) asertivita (asertivita, její základní principy a metody; využití asertivního jednání v běžné 

praxi)  

7) „filmový klub“ aneb „nebojme se četby k maturitě“ (doplnění a rozšíření informací o 

vybraných přečtených knihách prostřednictvím filmových adaptací knižních předloh)  

8) média a my (noviny, rozhlas, televize, internet, reklama – jejich cíle a účinky)   

9) čeština – mrtvý jazyk? (jazykové hry, testy, rozbory, problémové jevy v češtině)   

10) „bílé město Bezručovo“ (kultura, památky a osobnosti regionu)  

  

Výstup JLS  

Seminární práce. Při její tvorbě a následné obhajobě student zúročí všechny body. Součástí 

semináře mohou být (dle aktuální nabídky a možností) i akce mimo školu.  

 

Konverzace v německém jazyce 
Určen:   

- pro všechny zájemce o německý jazyk    
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- pro studenty, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z německého jazyka    

- pro studenty, kteří chtějí skládat certifikát z německého jazyka  

 pro studenty, kteří chtějí jazyk německý studovat   

- pro všechny, kteří chtějí umět komunikovat v jazyce německém    

  

Obsahová náplň:      

- důraz kladen na komunikaci   

- cílená příprava k  maturitě   

- v případě zájmu cílená příprava na certifikát z němčiny    

- rozšíření slovní zásoby v rámci běžných komunikačních situací i v rámci složitějších       

diskuzí (politické aktuality, četba a literatura, reálie…)     

- procvičování písemného projevu- součást maturitní zkoušky    

- práce s poslechovými a jinými autentickými  texty   

- práce s časopisy     

- práce s obrázky – schopnost formulace vlastních názorů a zkušeností    

- v rámci tematického celku Opava procházka Opavou s tlumočením        

návštěva seminářů na Slezské univerzitě Opava    

Konverzace v ruském jazyce   
upevňování a rozšiřování znalostí nad rámec běžných hodin - slovní zásoba, konverzace, 

základní gramatická pravidla, elektronická podpora výuky on-line podpora  

  

- důraz je kladen na konverzaci  

- intenzivnější příprava (testy, poslech, písemný projev) na maturitní zkoušku v ruském 

jazyce   

- upevňování a rozšiřování slovní zásoby  

- návštěva seminářů, besed, filmových představení dle nabídky  

- rozšíření znalostí v oblasti reálií jednotlivých zemí, historie, umění, literatury, 

gastronomie  

  

Komu je seminář určen?  

- všem, kteří chtějí dobře a bez problémů komunikovat v cizím jazyce  

- všem, kteří chtějí zvládnout dobře maturitní zkoušku  

- všem, kteří chtějí obstát u  mezinárodní zkoušky z ruského jazyka (Экзамен по 

русскому языку повседневного общения (пороговый уровень – B1) (certifikát z 

ruského jazyka)  

  

Konverzace ve francouzském jazyce 
Určen pro:   

- pro všechny zájemce o francouzský jazyk   

- pro maturanty    
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- pro studenty, kteří chtějí skládat certifikát z francouzského jazyka   

- pro ty studenty, kteří chtějí komunikovat ve francouzštině  

  

Obsahová náplň:      

- důraz kladen na komunikaci    

- většinou si studenti zakoupí jednu publikaci (aktualizována), ze které pracují + mnoho      

dalších doplňkových materiálů, které zajišťují vyučující  

- rozšíření slovní  zásoby v rámci běžných komunikačních situací  i v rámci složitějších       

diskuzí (politické aktuality, četba a literatura, reálie…)     

- práce s  poslechovými nebo psanými texty   

- práce s časopisy  

- práce s obrázky, jejich srovnání práce na PC, vyhledávání informací – jazykové portály, 

promítání francouzských filmů  

- písemný projev, který je součástí nové maturity    

- v případě zájmu cílená příprava na certifikát z francouzštiny    

- v rámci tematického celku Opava -  po probrání tématu  procházka Opavou s tlumočením   

  

Konverzace ve španělském jazyce 
V konverzaci ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti, 

mluvní pohotovost, znalosti gramatiky a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, 

aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je 

vhodný nejen pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, 

prohloubení a procvičení témat k nové maturitě a příprava na mezinárodní zkoušky DELE 

(Diploma de Español como Lengua Extranjera), které jsou mezinárodně uznávaným 

dokladem znalosti španělštiny jako cizího jazyka.  

  

Základní studijní literatura :  

Mondino : Carrusel el mundo de habla hispana  

Vintrová : Conversación española  

Gili,Diaz : Diccionario práctico de gramática  

Baralo : Preparación Certificado Inicial  

Castro : Uso de la gramática española  

  

Seminář a cvičení z biologie  
Je určen pro:  studenty maturující z biologie, studenty připravující se na přijímací zkoušky z 

biologie a studium na VŠ s biologickým zaměřením   

  

Obsahová náplň :   

prohlubování učiva biologie, mikroskopování, praktická cvičení (zátěžové testy, 

daktyloskopie atd.),  práce s klíčem, odborné exkurze  

 

Požadované výstupy :   
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výroba vlastní demonstrační pomůcky, seminární práce (za každé pololetí jedna); herbář (40 

položek)  

  

Studijní materiály :   

učebnice biologie pro gymnázia používané běžně při výuce, popř. botanický klíč a atlasy  

k poznávání jednotlivých druhů rostlin a živočichů.  

 

Seminář a cvičení z chemie  
Je určen pro :   

studenty maturující z chemie, studenty připravující se na přijímací zkoušky z chemie a 

studium na VŠ s chemickým zaměřením   

  

Obsahová náplň :   

prohlubování učiva  chemie, základy laboratorní techniky, odborné exkurze  

  

Požadované výstupy :   

výroba vlastní demonstrační pomůcky, seminární práce (za každé pololetí jedna)  

  

Studijní materiály :   

Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie;  Benešová, 

Satrapová a kol.: Odmaturuj z chemie;  učebnice chemie 

pro gymnázia používané běžně při výuce.  

  

Seminář a praktika z fyziky   
Je určen pro ty, kteří chtějí studovat:    

- technické obory, medicínu, farmacii, biofyziku, učitelství fyziky, na 

matematickofyzikální fakultě, na chemicko-technologické fakultě  

   

Obsahová náplň:   

- rozšiřuje učivo fyziky   

- doplňuje kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a 

přijímacích zkoušek z fyziky na VŠ, ale které nejsou součástí běžných osnov  

- fyzikální pokusy a měření  

   

 Požadované výstupy ze strany studenta:  

- seminární práce a jejich prezentace  

- samostatné studium (materiály na Moodle), následné konzultace s vyučujícím  

- aktivní přístup ke studiu  

   

Studijní materiály:  
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- učebnicová řada Fyzika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus Praha  

- Fyzika 1 pro SŠ (Lepil a kol.)  

- Fyzika 2 pro SŠ (Lepil a kol.)  

- Sbírka úloh pro SŠ (Lepil a kol.)  

- Modelové otázky k PZ na 1. lékařskou fakultu UK (Vítek, Rakovič)  

- Testové otázky z fyziky PZ na LF MU (Mornstein a kol.)  

 

Seminář k certifikátu FCE/CAE  
Zaměření:   

Seminář si klade za cíl připravit studenty na vykonání anglické zkoušky FCE/CAE, prohloubit 

a procvičit reading, listening, use of English a speaking, seznámit je s celkovým formátem 

zkoušky, vyzkoušet se studenty přípravné testy.  

  

Využití:  

Seminář je vhodný pro studenty, kteří   

- mají v úmyslu absolvovat zkoušku FCE, popřípadě CAE  

- mají v úmyslu pokračovat ve studiu anglického jazyka na vysoké škole  

- z jiných důvodů ve svém dalším profesním zaměření budou potřebovat velmi dobrou 

znalost anglického jazyka.  

  

Náplň a průběh semináře:  

- rozšiřování slovní zásoby pomocí přípravných testových textů pro „reading“,   

- prohlubování znalostí gramatiky na základě testových cvičení pro „use of English“,  

- trénování porozumění pomocí poslechů nahrávek zaměřených na přípravu na zkoušku 

FCE/CAE,   

- seznámení s přesnou formou požadovaných písemných slohových útvarů pro FCE/CAE a 

osvojení si dovednosti tyto slohové útvary psát a aplikovat všechna požadovaná pravidla 

písemného projevu – vše na základě zkušebních testů pro část „writing“ FCE/CAE,  

- procvičování a zdokonalení mluvení se zaměřením na specifické požadavky a přesný 

formát zkoušky FCE/CAE.  

  

Vyučující bude v semináři používat materiály přímo určené k přípravě na FCE/CAE, takže 

studenti budou mít možnost vyzkoušet si „nanečisto“, jak bude zkouška probíhat, a zároveň si 

budou moci otestovat své znalosti formou pre-testů, takže budou mít možnost odhadnout své 

šance pro úspěšné vykonání zkoušky.   

  

Po absolvování zkoušky FCE/CAE v prosinci ve 4. ročníku bude náplň semináře orientována 

na další rozšiřování slovní zásoby, na procvičování a zdokonalování plynulosti mluvení a na 

celkové prohlubování jistoty při používání angličtiny ve všech situacích.  
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Seminář z dějepisu  
Zaměření:   

Seminární výuka je zaměřena na upevnění, prohloubení a rozšíření učiva dějepisu v 

gymnaziálním měřítku. Přináší nové informace v oborech, které s dějepisem těsněji souvisí, a 

rozšiřuje ty úseky dějepisného učiva, na které kvůli snížené dotaci hodin v průběhu studia 

nezbylo dost času. Zaměřuje se také na využití médií a komunikaci.  

  

Využití:   

Seminář je vhodný pro studenty se zaměřením:  

- na dějepis jako obor (učitelství, odborný dějepis)  

- na právnická studia  

- na sociologický, politologický a ekonomický směr  

- zahraniční obchod  

  

Cílové kompetence:  

1. student se orientuje v historických epochách, v jednotlivých událostech, dokáže definovat 

historické pojmy, vybrat podstatná data, zařadit osobnosti  

2. student chápe, že dějiny nejsou nahodilým seskupením událostí, rozpozná smysl jednání v 

dějinách, chápe souvislosti a logiku dějin  

3. student dokáže popsat způsob života lidí od nejstarších dob po současnost  

4. student je schopen postihnout proměny mezilidských vztahů intelektuálních a morálních, 

umí popsat vývoj kultury  

5. student dokáže nacházet příčiny dějinných událostí a přibližně stanovit jejich důsledky  

6. student chápe strukturu různých typů společností a uvědomuje si vznikající či zanikající 

vztahy mezi nimi  

7. student si vytváří vztah k dějinám své vlasti i celého světa, a tak se začleňuje do lidského 

společenství, rozvíjí schopnost porozumět odlišným kulturám   

8. student si vytváří na základě kritického rozboru mediálních zdrojů vlastní náhled  

  

Náplň semináře:  

1. Opakování, prohlubování a rozšiřování gymnaziálního učiva  

a. 1. a 2. ročník   

i.pravěk, starověk, středověk, novověk (po konec 18. století) 

b. 3. ročník  

i.dějiny 19. století, dějiny doby nejnovější  

2. Pomocné vědy historické (seznámení s populárnějšími typy PVH)  

3. Dějiny města Opavy, popř. Opavska (exkurz do vývoje města v jednotlivých obdobích)   

4. Zajímavé osobnosti dějin  

5. Praha – metropole ČR a její památky  

6. UNESCO – funkce a přehled památek  

7. Základy historiografie  

8. Historická periodika  

9. „Aktuální historie“ (přehled o aktuálním dění, prolínání historie, politologie a ekonomie)   
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10. Práce s historickými prameny a literaturou (základy rétoriky v propojení s četbou 

ukázek pramenů a literatury s akcentem na současnou epochu, eurozónu a svět)  

11. Spolupráce s jinými seminárními skupinami a kroužky na společně vymezených 

aktivitách v rámci mezipředmětových vztahů  

12. Média a komunikace  

  

Průběh semináře:  

      Seminární práce probíhá po dvou liniích – jednak organizuje vybrané vzdělávací činnosti 

učitel, jednak samostatnou prací přispívají jednotliví žáci. Do vytvářeného portfolia může 

jedinec zařazovat také práce svých kolegů, tak získává přehled o probírané problematice jako 

celku. Náplní portfolia jsou seminární práce, jednotlivé referáty o důležitých osobnostech i 

objektech Opavy, PPT na vybraná témata, teze jako příprava k maturitě z dějepisu atd.  

 Součástí semináře jsou častější odborné exkurze, zaměřené spíše na památky Opavska (starší i 

novější historie). Při nich spolupracujeme se Slezskou univerzitou, jejíž učitelé exkurze 

lektorují. Seminaristé se mohou se seminářem vydat přímo na univerzitní půdu – navštěvujeme 

konzervátorské dílny SLU. Pracují s portálem JSNS, který obsahuje filmové materiály k 

problematice dějin 20. století.  

  

Seminář z estetické výchovy  
Seminář slouží k propojení předmětů estetická výchova hudební a estetická výchova výtvarná; 

rozšiřuje znalosti v oblasti umění; podává ucelený pohled na umělecký vývoj jednotlivých 

epoch s akcentem na stěžejní díla obou oblastí; podporuje vytváření souvislostí.  

Seminář by měl poskytnout základní přípravu těm, kteří směřují na umělecká či humanitní 

studia.  

  

Obsah:  

- nejstarší hudební a výtvarné období (pravěk až antika)  

- starší období hudební a výtvarné kultury (románský sloh, gotika, středověké umění)  

- renesanční sloh  

- barokní hudební a výtvarné umění  

- klasicismus v hudbě a výtvarném umění  

- romantismus  

- moderní výtvarné umění a hudební směry přelomu 19. a 20. století  

- hudební a výtvarné směry 1. poloviny 20. století  

- novinky a umělecké proudy 2. poloviny 20. století  

- média a my – současné využití hudebního a výtvarného umění v mediálním průmyslu - 

regionální umění a kultura  

- základní pojmy v oblasti výtvarného umění (technologické pojmy) a pojmy hudební teorie  

  

Výstup: seminární práce na zvolené téma, její obhajoba  

  

Seminář bude sloužit nejen k prohloubení znalostí předmětu estetická výchova, ale zároveň také 

jako pomoc při přípravě k maturitní zkoušce z předmětů hudební či výtvarná výchova. Běžně 
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studenti tyto předměty navštěvují v 1. a 2. ročníku a jejich maturitní příprava ve 4. ročníku je 

založena na samostatné práci a konzultacích mimo dobu vyučování. Výuku zajistí vyučující 

HV a VV kombinovaným způsobem.  

 

Seminář z informačních technologií 
Pro koho je seminář určen:   

  

- Pro zájemce o studium technických a přírodovědných vysokých škol, kde se vyžaduje 

znalost programování    

- Pro studenty, kteří mají zájem rozšířit své znalosti o počítačích, počítačových sítích včetně 

programování a dynamického programování webových stránek  

  

3. ročník   

  

Programování v programovacím jazyce Visual C#  

  

- Popis vývojového prostředí, ovládací prvky  

- Události  

- Přiřazovací příkaz  

- Typy proměnné  

- Grafika  

- Objekty  

- Čísla  

- Podíněné vykonávání větvení - Cykly  

- Animace, pohyb, myš, klávesnice  - Pole   

- Seznamy, třídění a vyhledávání - Operace se soubory  

- Objekty jako samostatné entity  

  

4. ročník  

  

- Databáze  o Teorie databází  

o Zpracování databáze v programu Microsooft Office Access  

- PHP script  o  deklarace proměnných, podmínky a cykly, formuláře, vazba na 

MySQL - Počítačové sítě  

o základní pojmy, architektura, protocol TCP/IP  

- Počítačový hardware  

 

Seminář z matematiky 
Je určen pro ty, kteří chtějí:  

- studovat na VŠ (technické obory, výpočetní techniku a informatiku, ekonomii, učitelství 

matematiky, …), kde je matematika součástí studijního programu  
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- studovat na VŠ, kde je matematika součástí přijímacích zkoušek  

- maturovat z matematiky v rámci profilové části, popřípadě společné části maturitní 

zkoušky  

  

Obsahová náplň:   

- rozšiřuje učivo matematiky  

- doplňuje ty kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí nejen maturitní 

zkoušky a přijímacích zkoušek z matematiky na VŠ, ale také prvního ročníku studia, jehož 

součástí je matematická analýza (diferenciální a integrální počet)  

- nabízí řešení zábavných a zajímavých matematických úloh   

- seznamuje studenty s historií matematiky  

  

Požadované výstupy ze strany studenta:  

- účast v matematických soutěžích (Matematická olympiáda, Klokan, KOS, apod.)  

- seminární práce a jejich prezentace  

- aktivní přístup ke studiu  

  

Studijní materiály:  

- učebnicová řada Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus Praha  

- Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

Prometheus Praha 2000.  

- Vošický Z.: Matematika v kostce pro střední školy. Fragment 2007.  

 

Společenskovědní seminář 
Obsahová náplň:   

  

- Multikulturní výchova, základní pojmy  

- Kultura a její funkce  

- Globální komunikace a kooperace – práce mezi kontinenty  

- Právo  menšin  

- Problematika migrace, uprchlíci, azylová politika   

- Romové – historie, tradice  

- Majority – minority  

- Světová náboženství   

- Islámský svět  

- Islám a křesťanství  

- Dějiny Židů – zejména v Evropě a českých zemích  

- Židovské symboly  

- Judaismus  

- Antisemitismus  

- Politologie  

- Mezinárodní vztahy  
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- Psychologie  

- Sociologie  

- Ekonomie  

        

Pro koho je seminář určen:  

Pro zájemce o další studium na humanitních oborech vysokých škol, např. práva, ekonomie, 

sociologie, politologie, teologické obory a sociální práce, psychologie, filozofická studia atd.  

 

Volitelné předměty pro 4. ročník – jednoleté  
  

Anglická translatologie 
Zaměření:   

Seminář si klade za cíl seznámit studenty se základními principy překladu z anglického jazyka 

do českého jazyka. Nedílnou součástí je také úvod do anglické stylistiky, kde se studenti zaměří 

na rozlišení jednotlivých stylů včetně specifické slovní zásoby a gramatických struktur, které 

jsou pro daný styl typické.  

  

Využití:   

Seminář je vhodný pro studenty s následujícím zaměřením:  

- anglický jazyk (učitelské obory, odborná angličtina, překladatelství, tlumočnictví, 

angličtina v ekonomické sféře)  

- český jazyk – žurnalistika  

- sféra tzv. public relations  

Seminář mohou uplatnit také studenti směřující k některému z jazykových certifikátů.  

  

Cílové kompetence:  

1. student se orientuje v bohatství jazykových stylů, dokáže je definovat a vybrat vhodné 

jazykové prostředky, které daný styl charakterizují  

2. student rozvíjí jazykový cit ve sféře výchozího i cílového jazyka  

3. student rozliší úrovně formálnosti ve výchozím i cílovém jazyce  

4. student je schopen pracovat s myšlenkovou stavbou textu, tj. převádět jednotlivé obrazy z 

výchozího do cílového jazyky beze změny smyslu a celkového vyznění  

5. student se orientuje v jednotlivých vrstvách slovní zásoby výchozího i cílového jazyka  

6. student dokáže užívat synonym a je schopen postihnout nuance mezi podobnými slovy  

7. student chápe vztah mezi formou a obsahem, dokáže přisoudit formálním strukturám 

praktickou funkci  

8. student je schopen užívat adekvátních gramatických struktur výchozího i cílového jazyka  

9. student si je vědom nebezpečí jazykové interference, dokáže navrhnout postup k jejímu 

odstranění  

10. student rozvíjí své tvořivé schopnosti a umění empatie   

  

Náplň semináře:  
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1. Seznámení s jazykovými styly  

- jazyk odborného stylu a eseje  

- jazyk publicistického stylu -  jazyk reklamy  

- jazyk právních dokumentů -  jazyk neformální konverzace  

- jazyk v elektronické komunikaci (e-mail, chat, SMS)  

- filmové titulky  

2. Jazyková interference (Czenglish, false friends, problém doslovného překladu)  

3. Jazyková ekvivalence (specifická slovní zásoba, generalizace vs. specifikace, kolokace, 

idiomy, synonymie, konotace, emocionální náboj, počitatelnost / nepočitatelnost – změna 

významu)   

4. Obtížně převeditelné gramatické jevy (kondenzace vazby: gerundiální vazby / příčestí 

minulá vs. vedlejší věty, relevance přechodníkových vazeb, slovosled a změna důrazu, 

příklonky, angličtina jako jazyk nominální vs. čeština jako jazyk s důrazem na sloveso, 

užívání zájmen + zvratná zájmena)  

5. Problém dialektu a okrajové mluvy  

6. Slovní humor  

7. Nová slova  

8. Kontext a jeho význam, vzájemná provázanost různých textů – odkazování 

(intertextualita)  

9. Anglická interpunkce  

10. Americká vs. britská angličtina  

  

Průběh semináře:  

Seminář bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretické hodiny seznámí studenty 

na konkrétních příkladech s problematickými jevy překladového procesu a poskytnou jim 

návod, jak tyto problémy překonat. Praktickou částí pak rozumíme vlastní pokusy studentů o 

převedení úseků anglického textu do českého jazyka. Bude následovat rozbor překládaného 

textu a diskuse o různých řešeních jeho obtížných částí. Překlad bude studentům uložen za 

domácí úkol vždy jednou za dva až tři týdny. Studenti tak budou mít možnost vytvářet ze svých 

překladatelských pokusů jakési portfolio, které bude případně možno použít u přijímacích 

zkoušek na VŠ.   

  

Ve druhém pololetí je pak možno zachovat stejný model, nebo postupovat jinou formou. 

Studenti již získali základní přehled a správné návyky, a mohou tedy pracovat samostatně na 

delším překladu. Ten by odevzdali do stanoveného termínu a stal by se podkladem pro 

hodnocení studentů (může tvořit 50 % známky). Překlady zadané jednotlivým studentům 

mohou spolu souviset. Produktem semináře by pak mohl být např. „školní“ překlad vybraného 

povídkového souboru.   

  

Studenti budou v rámci semináře využívat také technik tvůrčího psaní. Jednotlivé styly si 

budou zkoušet v praxi. Měli by tedy počítat s poměrně velkým podílem písemných aktivit.  
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Člověk a společnost  
Obsahová náplň:  

Volitelný předmět Člověk a společnost je koncipovaný pro zájemce o vysokoškolské studium 

ekonomie, práva, politologie, mezinárodních studií. Náplní je prohloubení vybraných témat a 

rozšíření vědomostí získaných v hodinách Základů společenských věd pro úspěšné zvládnutí 

přijímacího řízení na VŠ.  

  

Učivo je rozloženo do samostatných bloků - politologie (politika, politické strany, politický 

systém, politický pluralismus, volby, volební systémy), mezinárodní politika (aktéři světové 

politiky - stát, mezistátní organizace, nevládní mezinárodní instituce), právo (historický vývoj 

práva, ústavně právní vývoj ČR, základy legislativního procesu v ČR), ekonomie (transformace 

ekonomiky po roce 1989 - současnost, aktuální ekonomický vývoj ČR a světa, finanční 

gramotnost - formy investování, finanční produkty, bankovní služby).  

  

V semináři se využívá samostatná práce žáků s odbornou literaturou, časopisy, referáty, 

prezentace. Podle možností jsou zařazovány přednášky a besedy s odborníky na daná témata.  

  

Výchovné a vzdělávací strategie  

Učitel při plnění úkolů se žáky využívá při práci různých metod (frontální, skupinová, 

individuální práce). Žák se učí získávat a zpracovávat různé druhy informací – z médií – tisk, 

televize, internet, odborná literatura. - kompetence k učení  

  

Učitel vede žáky k porovnání odborných názorů s vlastními praktickými zkušenostmi. Vede 

žáky k samostatnému pozorování různých oblastí společenského života a pomáhá nalézt řešení 

společenských problémů v současném životě, ve světě. - kompetence k řešení problémů  

  

Učitel zadává úkoly, které umožňují žákům vyjádřit své vlastní postoje a názory. Žáci diskutují 

o možných řešeních, přijímají souhlasná i nesouhlasná stanoviska, porovnávají své názory s 

názory ostatních. - kompetence komunikativní  

  

Učitel zadává jednotlivé úkoly žákům ve skupinách, předává částečnou míru zodpovědnosti za 

plnění úkolů. Posiluje tak míru zodpovědnosti za výsledek skupiny.  Žáci jsou nuceni 

spolupracovat v rámci skupiny, v rámci celé třídy. Učitel vede žáka k uvědomění si vlastních 

schopností, a posiluje tak vlastní sebevědomí žáka. - kompetence sociální a personální  

  

Učitel pomocí zadaných úkolů učí žáky poznávat mravní principy společnosti, zákony, a vytváří 

tak právní vědomí žáka. Vede ho k dodržování mravních norem a zákonnosti. Učitel vytváří 

příležitosti, aby si žáci mohli osvojit praktické zkušenosti v oblastech společenského života. - 

kompetence občanské  

 

Jazykový a literární seminář  
Tento typ semináře není klasickým „opakováním k maturitě“, jak studenti obvykle mylně 

předpokládají, protože podmínky pro její zdárné vykonání musejí být splněny v klasických 

hodinách ČJ a L – maturují totiž povinně všichni.  
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Budeme věnovat zvýšenou pozornost tzv. četbě k maturitě – besedy o přečtených knihách, 

rozbor, souvislosti s celkovým literárním vývojem.   

  

Obsah:  

1. ateliér tvůrčího psaní (frekventované slohové postupy a útvary, jazyková stránka práce)       

2. rozbor literárního díla (od textu přečteného k textu pochopenému)  

3. tvorba výukových materiálů (vytvoření souboru jazykových cvičení, her)   

4. jak napsat seminární práci (forma, kompilace x vlastní vklad, práce s použitými studijními 

prameny)   

5. základy rétoriky (rétorika, její využití v moderním světě; mluvní nedostatky, stavba 

rétorické promluvy; výslovnostní cvičení, jazykové i neverbální prostředky komunikace; 

tvůrčí psaní – pokus o vytvoření rétorické promluvy s přednesem)  

6. asertivita (asertivita, její základní principy a metody; využití asertivního jednání v běžné 

praxi)  

7. „filmový klub“ aneb „nebojme se četby k maturitě“ (doplnění a rozšíření informací o 

vybraných přečtených knihách prostřednictvím filmových adaptací knižních předloh)  

8. média a my (noviny, rozhlas, televize, internet, reklama – jejich cíle a účinky)   

9. čeština – mrtvý jazyk? (jazykové hry, testy, rozbory, problémové jevy v češtině)   

10. „bílé město Bezručovo“ (kultura, památky a osobnosti regionu)  

  

Výstup JLS  

Seminární práce. Při její tvorbě  a následné obhajobě student zúročí všechny body. Součástí 

semináře mohou být (dle aktuální nabídky a možností) i akce mimo  školu.  

 

Konverzace v anglickém jazyce  
Zaměření:  

Seminář si klade za cíl rozšířit a prohloubit učivo běžných hodin anglického jazyka. Je určen 

pro studenty, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti v oblasti mluvení, poslechu, porozumění.    

  

Náplň a průběh semináře:  

- rozšiřování slovní zásoby na základě materiálů odlišných od učebnic používaných v 

běžných hodinách, které dodá vyučující  

- procvičování mluvení v různých aktivitách a cvičeních stimulujících řečové dovednosti  

- trénování porozumění pomocí poslechů  

- upevňování pocitu jistoty při praktickém používání jazyka tím, že seminář je zaměřen na 

praktické používání jazyka – důraz se klade na mluvení a konverzaci  

- praktická pomoc při přípravě k nové maturitní zkoušce z AJ  

Konverzace v německém jazyce  
Určen:   

- pro všechny zájemce o německý jazyk    

- pro studenty, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z německého jazyka    
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- pro studenty, kteří chtějí jazyk německý studovat   

- pro všechny, kteří chtějí umět komunikovat v jazyce německém    

  

Obsahová náplň:      

- důraz kladen na komunikaci   

- cílená příprava k  maturitě   

- rozšíření slovní zásoby v rámci běžných komunikačních situací i v rámci složitějších       

diskuzí (politické aktuality, četba a literatura, reálie…)     

- procvičování písemného projevu- součást maturitní zkoušky    

- práce s poslechovými a jinými autentickými  texty   

- práce s časopisy     

- práce s obrázky – schopnost formulace vlastních názorů a zkušeností    

- v rámci tematického celku Opava procházka Opavou s tlumočením        

- návštěva seminářů na Slezské univerzitě Opava     

   

Konverzace v ruském jazyce   
upevňování a rozšiřování znalostí nad rámec běžných hodin - slovní zásoba, konverzace, 

základní gramatická pravidla, elektronická podpora výuky on-line podpora  

  

- důraz je kladen na konverzaci  

- intenzivnější příprava (testy, poslech, písemný projev) na maturitní zkoušku v ruském 

jazyce   

- upevňování a rozšiřování slovní zásoby  

- návštěva seminářů, besed, filmových představení dle nabídky  

- rozšíření znalostí v oblasti reálií jednotlivých zemí, historie, umění, literatury, 

gastronomie  

  

Komu jsou semináře určeny?  

  

- všem, kteří chtějí dobře a bez problémů komunikovat v cizím jazyce  

- všem, kteří chtějí zvládnout dobře maturitní zkoušku  

všem, kteří chtějí obstát u  mezinárodní zkoušky z ruského jazyka (Экзамен по 

русскому языку повседневного общения (пороговый уровень – B1) (certifikát z 

ruského jazyka)  

 

Konverzace ve francouzském jazyce  
Určen pro:   

- pro všechny zájemce o francouzský jazyk   

- pro maturanty    

- pro studenty, kteří chtějí skládat certifikát z francouzského jazyka   

- pro ty studenty, kteří chtějí komunikovat ve francouzštině  
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Obsahová náplň:      

- důraz kladen na komunikaci    

- většinou si studenti zakoupí jednu publikaci (aktualizována), ze které pracují + mnoho      

dalších doplňkových materiálů, které zajišťují vyučující  

- rozšíření slovní  zásoby v rámci běžných komunikačních situací  i v rámci složitějších       

diskuzí (politické aktuality, četba a literatura, reálie…)     

- práce s  poslechovými nebo psanými texty   

- práce s časopisy  

- práce s obrázky, jejich srovnání     práce na PC, vyhledávání informací – jazykové portály, 

promítání francouzských filmů  

- písemný projev, který je součástí nové maturity    

- v případě zájmu cílená příprava na certifikát z francouzštiny    

- v rámci tematického celku Opava -  po probrání tématu  procházka Opavou s tlumočením  

  

Konverzace ve španělském jazyce  
V konverzaci ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti, 

mluvní pohotovost, znalosti gramatiky a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, 

aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je 

vhodný nejen pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, 

prohloubení a procvičení témat k nové maturitě a příprava na mezinárodní zkoušky DELE 

(Diploma de Español como Lengua Extranjera), které jsou mezinárodně uznávaným 

dokladem znalosti španělštiny jako cizího jazyka.  

  

Základní studijní literatura :  

Mondino : Carrusel el mundo de habla hispana  

Vintrová : Conversación española  

Gili,Diaz : Diccionario práctico de gramática  

Baralo : Preparación Certificado Inicial  

Castro : Uso de la gramática española   

Latina 
Komu je seminář určen: 

Seminář je určen zejména zájemcům o VŠ studium medicíny, fyzioterapie, zubního lékařství, 

farmacie, atd. Materiály jsou přímo zaměřeny na terminologii z následujících okruhů:  

a) anatomie (lidské tělo) 

b) klinická a patologická praxe (onemocnění, vady, úrazy, zákroky a metody léčby) 

c) farmakologie (léčiva) 

Obsahová náplň: 

Seminář je jednoletý a má za cíl poskytovat základní vhled do systému latinského jazyka 

aplikovaného na výše uvedenou oborovou slovní zásobu. Setkáte se zde s gramatickým 

minimem, které se skutečně v medicínské praxi užívá. Osvojíte si latinské odborné termíny 
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včetně jejich výkladu a praktické aplikace. Hlavní náplní semináře je pak studium slovní 

zásoby, které vám usnadní vstup do odborných předmětů na VŠ. 

Náplň semináře: 

 úvod do latiny, výslovnost 

 1. a 2. deklinace 

 3. deklinace 

 4. a 5. deklinace 

 číslovky 

 předložky 

 prefixy 

 sufixy 

 složená slova 

Látka všech lekcí bude procvičována na medicínské slovní zásobě. 

 

Hodnocení a požadavky na studenty: 

 Žáci si podle pokynů vyučujícího připraví požadované materiály a přinesou si je na hodinu.  

 Žáci pravidelně docházejí do semináře připraveni a aktivně se účastní práce v hodině. 

 Žáci absolvují všechny zadané testy. 

 Učebnice: SEINEROVÁ, V. Latina: Úvod do latinské terminologie: pro střední školy se 

zdravotnickým zaměřením. Praha: Fortuna, 2007.  

 

Neformální logika  
Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily 

„tradiční“ styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních 

předpokladů. Tyto testy se v podstatě podobají testům IQ.   

 

Obsahová náplň:   

- studenti si v hodinách NL rozšíří své znalosti a dovednosti týkající se numerického, 

verbálního, symbolického, analytického, kritického a vědeckého myšlení – což zvýší jejich 

šance na přijetí na danou VŠ.   

  

Požadované výstupy ze strany studentů:  - 

 absolvování zadaných testů   

Studijní materiály (literatura, webové stránky apod.):   

T. Durdil, K. Dvořáčková: Testy z práva a logiky 

Obchodní angličtina  
Jedná se o seminář, který na bázi středoškolské jazykové úrovně buduje specifickou slovní 

zásobu uplatňovanou ve sféře podnikání. Clem je usnadnit žákům vstup do studií 



 

  19  

manažerského typu, kde je vyžadován zejména velký objem specializované slovní zásoby a 

struktur. 

 

Pro koho je seminář určen: 

Seminář je určen pro všechny, kdo směřují na VŠ ekonomického zaměření nebo si volí obory 

z ekonomického spektra – např. marketing, management, public relations, mezinárodní 

obchod, finančnictví atd. Seminář dále pomůže žákům, kteří zamýšlejí studovat angličtinu ve 

sféře podnikání. Užitečný může být i v případě, že žák plánuje pracovat dlouhodobě či 

krátkodobě v anglicky mluvících zemích. 

 

Obsahová náplň: 

1. životopis, motivační dopis, portfolio, interview 

2. firma – její struktura, úrovně, zaměstnanci, vedení; pracovní povinnosti zaměstnanců, 

bonusy; druhy firem a společností; fúze a akvizice 

3. zákazník a zákaznický servis – užitečné obraty, obchodní telefonát a e-mail, vyřízení 

reklamace a stížnosti 

4. produkt a jeho propagace a prezentace včetně slovní zásoby k popisu grafu, statistiky a 

srovnání, formulace prognózy 

5. smlouvy – jejich náležitosti, klasické formulace, zavedený úzus ve vyjadřování 

6. finance a bankovnictví – úvod do problematiky, úvěry, pojištění 

7. mezinárodní obchod – úvod do problematiky 

Práce v semináři a výstupy: 

Seminář je veden prakticky, žáci se aktivně podílejí na výuce. Seminář bude využívat 

vhodnou učebnici, kterou si žáci zakoupí. Seminář bude veden na úrovni 

intermediate/pokročilý. Žáci budou pravidelně testováni ze specifické slovní zásoby a důležité 

gramatiky. Nedílnou součástí semináře budou prezentace žáků na zadaná témata. Výstupem 

semináře jsou zpracovaná témata z okruhu Business English (viz ŠVP Obchodní angličtiny) a 

uspořádané celky slovní zásoby k jednotlivým tématům. Žáci si vedou slovníčky, 

vypracovávají cvičení v učebnici a shromažďují své prezentace a výtvory v mini-portfoliu. 

 

Seminář a cvičení z chemie  
Je určen pro :   

studenty maturující z chemie, studenty připravující se na přijímací zkoušky z chemie a 

studium na VŠ chemického zaměření  

  

Obsahová náplň :   

opakování  a prohlubování učiva chemie, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky 

na VŠ  

  

Požadované výstupy :   

seminární práce (za I. pololetí)  
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Studijní materiály :    

Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie;  Benešová, 

Satrapová a kol.: Odmaturuj z chemie;  učebnice chemie 

pro gymnázia používané běžně při výuce.  

 

Seminář soft skills  
 

Trendem současného vývoje a současně požadavkem na absolventy škol je, aby kromě 

znalostí v jednotlivých vyučovaných předmětech ovládali také potřebné kompetence, které 

zaměstnavatelé vyžadují a které jsou klíčové pro dosažení úspěchu na trhu práce, ale i v životě 

obecně. Nevýhodou našeho současného vzdělávacího systému je fakt, že se tyto kompetence 

uceleně a jako samostatný předmět doposud nikde nevyučovaly.  

  

Seminář soft skills se právě na rozvoj některých těchto klíčových kompetencí zaměřuje. Nejde 

tedy o předmět, který by obsahovou náplní navazoval na některý z jiných předmětů, je ale 

koncipován tak, aby každému pomohl nalézt a rozvíjet v maximální možné míře vlastní 

potenciál a dle toho stanovit a naplňovat vlastní priority.  

   

Obsahová náplň:   

1. Typologie osobnosti a týmová práce (D. Markova, MBTI, Belbin, testy kompetencí aj.)  

2. Time management a plánovací systémy (GTD, ZTD, FC, ADK, SCRUM, MBO aj.)  

3. Získávání, zpracování a používání informací (study skills, expertní znalosti, techniky 

čtení/psaní aj.  

4. Plánování a rozvoj kariéry (klíčové kompetence v Evropě, ČR, MSK, vlastní portfolio aj.)  

5. Prezentační dovednosti (vizuální a verbální, rétorické dovednosti, debata, základy PR aj.)  

  

Cílové kompetence:  

Seminář se zaměřuje na klíčové kompetence požadované na trhu práce v 21. století 

  

Požadované výstupy ze strany studenta:  

pravidelná reflexe výuky, vedení vlastního diáře a deníku, stanovení cílů a jejich týdenní / 

měsíční / roční zhodnocení, vstupní a výstupní sebehodnotící test, zpracování vlastního 

osobnostního profilu  

  

Studijní materiály:   

Moodle a materiály dostupné online   

Seminář z aplikované informatiky  
ArchiCAD 14:  

Jako nástroj pro architekty a projektanty je ArchiCAD 14 prostředím, slaďujícím výkonné 

funkce a nástroje a způsob jejich ovládání. ArchiCAD nabízí jednak výkonné nástroje pro 

vytváření 3D modelu a jeho vizualizaci, jednak vysoce efektivní prostředí pro práci ve 2D a 

automatizaci zpracování a archivace výkresové dokumentace.    
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Geografický informační systém (GIS):  (Geographic information system) je na počítačích 

založený informační systém ro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají 

prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS pracuje, jsou definována svou 

geometrií, topologií, atributy a dynamikou.  

   

Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí 

dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto vytvořený model lze pak využít 

například při evidenci katastru nemovitostí, předpovídání vývoje počasí, určování 

záplavových zón řek, výběru vhodné lokace pro čistírnu odpadních vod, plánování výstavby 

silnic, apod.  

   

Seminář je určen pro pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s touto problematikou.  

Seminář z dějepisu  
Zaměření:   

Seminární výuka je zaměřena na upevnění, prohloubení a rozšíření učiva dějepisu v 

gymnaziálním měřítku. Přináší nové informace v oborech, které s dějepisem těsněji souvisí, a 

rozšiřuje ty úseky dějepisného učiva, na které kvůli snížené dotaci hodin v průběhu studia 

nezbylo dost času. Zaměřuje se také na úlohu médií a komunikace.  

    

Využití:   

Seminář je vhodný pro studenty se zaměřením:  

- na dějepis jako obor (učitelství, odborný dějepis)  

- na právnická studia  

- na sociologický, politologický a ekonomický směr  

- na žurnalistiku (oblast obecnější orientace v dějinách 20. a 21. století)  

  

Cílové kompetence:  

1. student se orientuje v historických epochách, v jednotlivých událostech, dokáže definovat 

historické pojmy, vybrat podstatná data, zařadit osobnosti  

2. student chápe, že dějiny nejsou nahodilým seskupením událostí, rozpozná smysl jednání v 

dějinách, chápe souvislosti a logiku dějin  

3. student dokáže popsat způsob života lidí od nejstarších dob po současnost  

4. student je schopen postihnout proměny mezilidských vztahů intelektuálních a morálních, 

umí popsat vývoj kultury  

5. student dokáže nacházet příčiny dějinných událostí a přibližně stanovit jejich důsledky  

6. student chápe strukturu různých typů společností a uvědomuje si vznikající či zanikající 

vztahy mezi nimi  

7. student si vytváří vztah k dějinám své vlasti i celého světa, a tak se začleňuje do lidského 

společenství, rozvíjí schopnost porozumět odlišným kulturám   

8. student chápe nutnost kritického rozboru vlivu medií na vytváření pohledu na události  
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Náplň semináře:  

1. Opakování, prohlubování a rozšiřování gymnaziálního učiva  

2. Dějiny města Opavy, popř. Opavska (exkurz do vývoje města v jednotlivých obdobích)   

3. Zajímavé osobnosti dějin  

4. Historická periodika  

5. „Aktuální historie“ (přehled o aktuálním dění, prolínání historie a politologie)   

6. Práce s historickými prameny a literaturou (základy rétoriky v propojení s četbou ukázek 

pramenů a literatury s akcentem na současnou epochu, eurozónu a svět)  

7. Spolupráce s jinými seminárními skupinami a kroužky na společně vymezených 

aktivitách v rámci mezipředmětových vztahů  

8. Práce s portálem JSNS: filmové a výukové materiály k dějinám 20. století  

  

Průběh semináře:  

Seminární práce probíhá po dvou liniích – jednak organizuje vybrané vzdělávací činnosti učitel, 

jednak samostatnou prací přispívají jednotliví žáci. Do vytvářeného portfolia může jedinec 

zařazovat také práce svých kolegů, tak získává přehled o probírané problematice jako celku. 

Náplní portfolia jsou seminární práce, jednotlivé referáty o důležitých osobnostech i objektech 

Opavy, PPT na vybraná témata, teze jako příprava k maturitě z dějepisu a na studium na vysoké 

škole.  

  

Seminář z dějepisu v angličtině  
Je určen pro:  

Studenty, kteří uvažují o studiu práv, politologie nebo mezinárodních vztahů a podobných 

oborů. Tyto jsou na většině vysokých škol přednášeny v angličtině, proto je dobré začít se 

studiem především odborné terminologie co nejdříve. Seminář můžete také chápat jako hodinu 

anglického jazyka, kde hlavním tématem konverzace bude dějepis, případně politika.  

  

Obsahová náplň :  

Prohlubovány budou zejména dějiny 20. století a všeobecná znalost současných 

mezinárodních vztahů.   

  

Požadované výstupy :   

Od studentů je očekávána aktivní spolupráce. Vašim úkolem mimo jiné bude tvořit vlastní 

prezentace nebo referáty na dané téma a jejich následné předvedení přímo v hodinách, a to 

anglicky. Samozřejmostí je ústní a písemné opakování. 

 

Seminář z fyziky   
Je určen pro ty, kteří chtějí studovat:    

- technické obory  

- farmacii  

- biofyziku  

- učitelství fyziky  
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- na matematicko-fyzikální fakultě  

- na chemicko-technologické fakultě  

   

Obsahová náplň:   

- rozšiřuje učivo fyziky 

- doplňuje kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a 

přijímacích zkoušek z fyziky na VŠ, ale které nejsou součástí běžných osnov  

- fyzikální pokusy a měření  

   

Vstupní znalosti studenta: - 

 základní tříletý kurz fyziky  

 

Požadované výstupy ze strany studenta:  

- seminární práce a jejich prezentace  

- samostatné studium (materiály na Moodle), následné konzultace s vyučujícím  

- absolvování všech písemných prací  

- aktivní přístup ke studiu  

   

Studijní materiály: učebnicová řada Fyzika pro gymnázia z 

nakladatelství Prometheus Praha  

Fyzika 1 pro SŠ (Lepil a kol.)  

Fyzika 2 pro SŠ (Lepil a kol.)  

Sbírka úloh pro SŠ (Lepil a kol.)  

Modelové otázky k PZ na 1. lékařskou fakultu UK (Vítek, Rakovič)  

Testové otázky z fyziky PZ na LF MU (Mornstein a kol.)  

 

Seminář z ekologie  
Je určen pro ty, kteří se o ekologii zajímají nebo chtějí studovat:  

- obory technické nebo přírodovědné se zaměřením na ochranu životního prostředí  

- environmentalistiku  

  

Obsahová náplň:   

- rozšiřuje učivo biologie  

- ekologická výchova  

- ekohry, projekty  

- exkurze, terénní cvičení  

  

Požadované výstupy ze strany studenta:  

- seminární práce a jejich prezentace  

- účast v soutěžích s ekologickou tematikou 
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Seminář z estetické výchovy  
Seminář slouží k propojení předmětů estetická výchova hudební a estetická výchova výtvarná; 

rozšiřuje znalosti v oblasti umění; podává ucelený pohled na umělecký vývoj jednotlivých 

epoch s akcentem na stěžejní díla obou oblastí; podporuje vytváření souvislostí.  

Seminář by měl poskytnout základní přípravu těm, kteří směřují na umělecká či humanitní 

studia.  

  

Obsah:  

- nejstarší hudební a výtvarné období (pravěk až antika)  

- starší období hudební a výtvarné kultury (románský sloh, gotika, středověké umění) - 

renesanční sloh  

- barokní hudební a výtvarné umění  

- klasicismus v hudbě a výtvarném umění  

- romantismus  

- moderní výtvarné umění a hudební směry přelomu 19. a 20. století  

- hudební a výtvarné směry 1. poloviny 20. století  

- novinky a umělecké proudy 2. poloviny 20. století  

- média a my – současné využití hudebního a výtvarného umění v mediálním průmyslu - 

regionální umění a kultura  

- základní pojmy v oblasti výtvarného umění (technologické pojmy) a pojmy hudební teorie  

  

Výstup: seminární práce na zvolené téma, její obhajoba  

  

Seminář bude sloužit nejen k prohloubení znalostí předmětu estetická výchova, ale zároveň také 

jako pomoc při přípravě k maturitní zkoušce z předmětů hudební či výtvarná výchova. Běžně 

studenti tyto předměty navštěvují v 1. a 2. ročníku a jejich maturitní příprava ve 4. ročníku je 

založena na samostatné práci a konzultacích mimo dobu vyučování. Výuku zajistí vyučující 

HV a VV kombinovaným způsobem.  

 

Seminář z genetiky a evoluční biologie  
Je určen pro ty, kteří chtějí:  

- studovat na VŠ (lékařská fakulta, farmacie, přírodovědecká fakulta, učitelství 

biologie,…), kde je genetika součástí studijního programu -  studovat na VŠ, kde je 

genetika součástí přijímacích zkoušek  

- maturovat z biologie v rámci profilové části  

  

Obsahová náplň:   

- výrazně rozšiřuje učivo genetiky a evoluční biologie  

- doplňuje ty kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky a 

přijímacích zkoušek z biologie na VŠ   

  

Požadované výstupy ze strany studenta:  

- seminární práce a jejich prezentace  
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- aktivní přístup ke studiu  

 

Seminář z matematiky  
Je určen pro ty, kteří:  

se rozhodnou pro maturitní zkoušku z matematiky pouze v rámci společné části, ne 

profilové. Matematika není součástí přijímacího řízení, ani studijního programu zvoleného 

studijního oboru na VŠ.   

  

Obsahová náplň:   

- shrnuje základní poznatky středoškolské matematiky a připravuje žáky k písemné 

maturitní zkoušce v rámci její společné části  

- nabízí také řešení zábavných a zajímavých matematických úloh   

- seznamuje studenty s historií matematiky  

  

Požadované výstupy ze strany studenta:  

- seminární práce a jejich prezentace  

- aktivní přístup ke studiu  

  

Studijní materiály:  

- učebnicová řada Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus Praha  

- Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

Prometheus Praha 2000.  

- Vošický Z.: Matematika v kostce pro střední školy. Fragment 2007.  

Seminář ze zeměpisu   
Je určen pro ty, kteří chtějí:  

- maturovat ze zeměpisu v rámci profilové části  

- studovat na VŠ obor geografie  

   

Obsahová náplň:  

- rozšiřuje učivo zeměpisu  

- doplňuje kapitoly, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí maturitní zkoušky, popř. 

přijímacích zkoušek na VŠ  

- diskuze nad aktuálním dění ve světě  

   

Požadované výstupy ze strany studentů:  

- zpracování maturitních témat a jejich prezentace  

- absolvování všech písemných a ústních zkoušení  

  

Studijní materiály (literatura, webové stránky apod.):   

1. Školní atlas světa (Kartografie Praha)  
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2. Atlas české republiky (Kartografie Praha)  

3. Zeměpis v kostce I + II (Kašparovský K., Fragment, 2008)   

4. www.sgzemepis.wz.cz  

 

 

Společenskovědní seminář 
Obsahová náplň:  

- Psychologie - intelektové schopnosti, poruchy učení, zátěžové situace.  

- Sociologie - metody výzkumu, člověk jako součást společnosti.  

- Ekonomika – mikroekonomika, makroekonomika, tržní ekonomika, fungování trhu.  

- Právo - vývoj práva, odvětví práva.  

- OSN a její funkce.  

- NATO a jeho funkce.  

- EU - vznik a vývoj.  

- EU a ČR.  

- Filozofie  

  

Pro koho je seminář určen:  

Pro zájemce o další studium na humanitních oborech vysokých škol, např. práva, ekonomie, 

sociologie, politologie, teologické obory a sociální práce, psychologie, filozofická studia atd.  

   

Úvod do vysokoškolské matematiky  
Obsahová náplň:   

- Navazuje na učivo matematiky prvních tří ročníků SŠ a plynule navazuje na úvodní partie 

matematiky, které studenti potkají na vysoké škole.   

- Stěžejními tématy jsou lineární algebra a základy diferenciálního a integrálního počtu, což 

jsou oblasti, které studenti velmi dobře využijí při studiu prvních ročníků matematicky, 

technicky, přírodovědně a ekonomicky orientovaných vysokých škol. V lineární algebře si 

žáci oživí práci s vektory a naučí se pracovat s maticemi a determinanty. V diferenciálním 

počtu získají lepší přehled o pojmu limity, naučí se derivovat a využívat derivaci v 

příkladech. V integrálním počtu se naučí řešit základní integrály a jejich užití v 

praktických příkladech. Všechna tato témata úzce souvisejí s učivem předchozích ročníků, 

proto jsou probírána v širší návaznosti na předchozí učivo, které značnou měrou doplňují 

a prohlubují.  

 

 


