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2. Učební plán 

2.1 Systém volitelných předmětů 

 
V učebním plánu vyššího stupně gymnázia jsou zařazeny volitelné předměty. Následující ta-

bulka ukazuje hodinové dotace jednotlivým předmětům: 

 

 

Osmileté studium V. VI. VII. VIII.  

celkem Čtyřleté studium 1. 2. 3. 4. 

1. volitelný předmět - - 2 2 4 

2. volitelný předmět – profilace - - - 2 2 

3. volitelný předmět – profilace  - - - 2 2 

4. volitelný předmět – profilace  - - - 2 2 

 

 

Každoročně jsou vyučovány pouze volitelné předměty, o které projevil zájem dostatečný po-

čet žáků prvního ročníku. V případě nedostatečného zájmu musí dotčení žáci provést alterna-

tivní volbu. Všechny předměty jsou vyučovány ve skupinách, které jsou sestaveny ze zájemců 

o daný předmět. 

 

1. volitelný předmět – příprava ke státní maturitní zkoušce – jeden předmět z nabídky: 

Cvičení z matematiky 

Společenské vědy 

 

2. – 4. volitelný předmět – profilace – vždy jeden předmět z nabídky, pokud se předmět opa-

kuje, je možné ho zvolit pouze jednou 

 

2. VP 3. VP 4. VP 

Dějiny umění Dějepisný seminář Společenskovědní seminář 

Psychologie Společenskovědní seminář Dějepisný seminář 

Latina Biologický seminář Chemický seminář 

Fyzikální seminář Chemický seminář Biologický seminář 

Zeměpisný seminář Matematický seminář Seminář z informatiky 

Matematický seminář Seminář z informatiky Fyzikální seminář 
 

 

Povinné všeobecně vzdělávací předměty vyučované na gymnáziu jsou koncipovány tak, že 

jednak obsahují základní učivo patřící k všeobecnému vzdělání středoškoláků a jednak rozví-

její obecné dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění absolventů v dalším studiu. Volitelné 

předměty pak toto učivo prohlubují, rozšiřují o další partie a procvičují tak, aby byly naplněny 

požadavky maturitní zkoušky, v některých předmětech pak požadavky maturitní zkoušky pře-

sahují. 
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Použité zkratky: 

ČS – čtyřleté studium 

OS – osmileté studium 
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3. Učební osnovy – 1. volitelný předmět 

3.1 Cvičení z matematiky 

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP G. Předmět nabízí stu-

dentům základy oboru, který je potřebný pro všechny budoucí vysokoškolské studenty na 

školách technického, ekonomického nebo přírodovědného typu. Tento předmět nabízí užiteč-

né aplikace i pro další obory a je spojovacím článkem mezi středoškolskou a vysokoškolskou 

matematikou. Jeho absolvování je nutné pro studenty, kteří chtějí konat profilovou zkoušku 

z matematiky. K úspěšnému absolvování maturitní zkoušky z matematiky ve společné části 

v základní úrovni není účast v tomto předmětu bezpodmínečně nutná, přesto jeho návštěvu 

komise matematiky doporučuje. 
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 
Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
 

7. OS 
 
 

3. ČS 

Diferenciální počet - ovládá a umí popsat základní vlastnosti elementárních 
funkcí 

- načrtává grafy elementárních funkcí v základním a posunu-
tém tvaru 

- vysvětlí pojem limita funkce 
- chápe a rozlišuje pojem nevlastní limita funkce v bodě a 

limita funkce v nevlastním bodě 
- umí aplikovat věty o limitách na konkrétních příkladech 
- užívá s porozuměním funkce spojitá v bodě  
- rozumí definici derivace funkce a aplikuje ji na odvození 

nejdůležitějších vzorců pro derivace elementárních funkcí 
- ovládá věty o počítání derivací a využívá je na konkrétních 

příkladech 
- využívá geometrický význam 1. derivace pro určení směr-

nice tečny grafu dané funkce v jeho bodě 
- zapíše rovnici tečny a normály grafu dané funkce v jeho 

bodě 
- využívá 1. a 2. derivaci pro určení extrémů funkce 
- řeší reálné situace, jejichž matematizace využívá extrémy 

funkcí 
- aplikuje znalosti o limitách a derivacích funkce při vyšetřo-

vání průběhu funkce 
- dokáže pomocí L´Hospitalova pravidla vypočítat některé 

typy limit 

přehled a vlastnosti elementárních funkcí 
spojitost funkce 
limita funkce v bodě a v nevlastním bodě 
derivace funkce a její geometrický význam 
derivace elementárních funkcí 
derivace složené funkce 
monotónnost funkce a derivace 
lokální extrémy funkce a 1.derivace, stacionární body 
extrémy funkce a 2. derivace, konvexnost a konkáv-
nost funkce, inflexní body 
globální extrémy funkce 
vyšetřování průběhu funkce 
L´Hospitalovo pravidlo pro výpočet limit 
 

46 

Integrální počet - vysvětlí pojmy primitivní funkce, neurčitý integrál 
- zná nejdůležitější vzorce pro integrování elementárních 

funkcí 
- dokáže aplikovat integrační metodu per partes a substituční 

metodu na některé jednodušší integrály 

primitivní funkce, neurčitý integrál 
základní vzorce pro primitivní funkce 
integrační metody - integrování metodou per partes a 

metodou substituční 
 

20 

 
8. OS 

 
4. ČS 

 Integrální počet - 
dokončení 

- vypočítá určitý integrál jednodušších funkcí 
- aplikuje znalosti výpočtu určitého integrálu při výpočtu 

obsahů rovinných útvarů a objemů rotačních těles 

pojem určitý integrál, vybudování, výpočet určitého 
integrálu 

užití určitého integrálu v geometrii - obsah plochy, 
objem rotačního tělesa 

 

12 
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

  Komplexní čísla - dokáže definovat komplexní číslo a užívá Gaussovu rovinu 
k zobrazení komplexních čísel 

- chápe algebraický i goniometrický tvar komplexního čísla a 
ovládá operace v obou tvarech i převody mezi nimi 

- využívá Moivreovu větu 
- řeší rovnice kvadratické s komplexními i reálnými koeficien-

ty v oboru komplexních čísel 
- řeší binomické rovnice a chápe znázornění jejich kořenů 

v Gaussově rovině 

zavedení  a základní vlastnosti komplexních čísel 
operace s komplexními čísly v algebraickém i gonio-

metrickém  tvaru 
řešení  kvadratických rovnic v oboru komplexních 

čísel 
řešení binomických rovnic 

30 

Systematizace učiva - chápe a umí použít základní vztahy středoškolské matema-
tiky při řešení úloh 

- dokáže najít různá řešení téhož problému, dokáže svá 
řešení obhájit a prezentovat 

- rozumí odbornému matematickému textu středoškolské 
úrovně 

náplň dle aktuální potřeby příslušného ročníku vychá-
zející z úvahy vyučujícího 

10 
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3.2 Společenské vědy  

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Základy společenských věd a jeho aplikaci RVP G. Se-

minář je vhodný pro žáky, kteří hodlají na konci studia skládat maturitní zkoušku ze spole-

čenských věd a dále pro žáky, kteří se připravují ke studiu na vysoké školy humanitního smě-

ru.  

Náplní semináře jsou nadstavbová témata vybraných společenskovědních disciplín, jejichž 

zvládnutí je důležité pro studium na vysokých školách humanitního směru. 
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 
Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
 

7. OS 
 
 

3. ČS 

Sociologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religionistika 

- dokáže vytvořit vlastní sociologický výzkum, jehož závěry 
jsou aplikovatelné v praxi 

- zvládá společensky vhodné metody komunikace 
- dokáže citlivěji řešit problémy spojené s mezilidskou komu-

nikací 
- dokáže definovat sociální problémy současné společnosti 
- uvědomuje si nebezpečí sociálně-patologických jevů ve 

společnosti a dokáže jim předcházet 
 
 
 
 
 
 
 
- dokáže rozlišovat významné světové náboženské systémy 
- si uvědomuje nebezpečnost náboženského extrémismu, 

fundamentalismu a sektářství 

Předmět sociologie 
Dějiny sociologie 
Sociologický výzkum 
Společnost a kultura 
Socializace 
Sociální struktura 
Sociální percepce, interakce a komunikace 
Sociální stratifikace 
Etnicita a multikulturalita 
Autorita a moc 
Způsob života a životní styl 
Sociální deviace a sociálně patologické jevy 
Současné společenské problémy 
Globální problémy a globalizace 
 
Úvod do studia religionistiky 
Vztah náboženství, etiky a filozofie, mytologie 
Základní pojmy - víra, náboženství, ateismus, 
náboženská tolerance 
Základní světová náboženství – judaismus, 
křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus 
Ostatní náboženství v dějinách 
Náboženský extrémismus a fundamentalismus 
Nová náboženská hnutí, problematika sekt 

1 
1 
2 
8 
2 
6 
4 
8 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
 
1 
1 
2 
 
10 
 
2 
2 
2 

 
8. OS 

 
4. ČS 

Filozofie 
 
Etika 
 
 
 
 
Neformální logika 

- se dokáže orientovat v hlavních směrech filozofie 20. stol. 
- dokáže charakterizovat hlavní osobnosti a směry čes. filo-

zofie 
- dokáže posoudit lidské jednání z hlediska etických norem 
 
 
 
 
- dokáže se orientovat v zásadách neformální logiky 

Opakování a prohloubení filozofie 20. století 
Česká filozofie 
Etika jako věda 
Předmět etiky 
Dějiny etiky 
Směry etiky 
Základní pojmy etiky 
Logika jako věda 
Předmět logiky 
Dějiny logiky 
Základní pojmy logiky 

12 
12 
18 
 
 
 
 
10 
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4. Učební osnovy – 2. – 4. volitelný předmět 
 

4.1 Dějiny umění 

Tento volitelný předmět je určen pro studenty humanitně zaměřené, kteří si chtějí doplnit 

všeobecný kulturní rozhled nebo potřebují znalosti z dějin umění k přijímacím zkouškám na 

vysokou školu. V rámci tohoto předmětu se žáci seznámí s náplní dějin umění jako vědy, pří-

stupu historiků umění k uměleckým dílům a základními uměnovědnými pojmy. Hlavní pro-

stor je věnován přehledu dějin evropského umění od antiky po závěr dvacátého století.
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 
Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
 

8. OS 
 
 

4. ČS 

 
Úvod do dějin umění 

 
 

- chápe náplň a zaměření dějin umění jako vědy 
- dokáže jmenovat znaky uměleckého díla 
 

Dějiny umění jako věda. 
Co je to umění? 
Jak poznat umělecké dílo.  

 
2 
            

Antické umění 
 

- umí časově vymezit období antiky 
- zná základní umělecká díla antického sochařství a architek-

tury 
- umí vyjmenovat důležité osobnosti antického umění 
- chápe stěžejní význam antického uměleckého názoru pro 

evropské umění 

Antické umění jako základ evropského umění. 
Umění starověkého Řecka. 
Umění antického Říma. 
Opakování uměleckých prvků antického umění 
v pozdějších epochách. 

  
6 

 
Umění raného stře-
dověku 
 

- postihne hlavní změnu ve vývoji umění 
- chápe vliv křesťanství na umění jako celek 
- jmenuje několik stěžejních děl tohoto období 

Přerod antického umění v umění křesťanské. 
Vliv křesťanského názorového systému na umění 
raného středověku. 
Hlavní umělecké památky tohoto období. 
 

 
4 

Gotika 

- chápe názorovou změn, která odlišuje umění středověku od 
umění antiky 

- dokáže charakterizovat hlavní znaky gotického umění 
v architektuře, sochařství a malířství 

- zná hlavní umělecké památky gotického umění 
- uvědomuje si význam a výjimečnost českého gotického 

umění  
 

Vliv rozvoje křesťanské věrouky na rozvoj umění. 
Hlavní témata umění vrcholného středověku. 
Vznik gotického umění v Italii. 
Gotika v ostatní Evropě. 
Gotické umění v českých zemích. 
 

 
8 

 
Renesance 
 
 

- vnímá renesanci jako stěžejní období pro rozvoj umění po 
stránce ideové i formální 

- zná hlavní umělecké osobnosti italské renesance 
- jmenuje hlavní díla těchto osobností 
 

Znovuoživení ideálů antiky na území dnešní Italie. 
Zrod velkých uměleckých osobností. 
Specifika umění renesance. 
Renesanční Italie.  
Umění renesance v ostatní Evropě. 

 
6 

Baroko 

- charakterizuje povahu barokního malířství a sochařství 
- umí postihnout principy barokní architektury 
- zná některé hlavní památky tohoto uměleckého období 
- orientuje se v základních památkách českého barokního 

umění 

Vznik barokního umění. 
Rozvoj barokního umění v souvislosti 
s protireformačními snahami. 
Dramatičnost a emotivnost barokního umění. 
Novátorské prvky v barokní architektuře. 
Římské baroko. Barokní umění ve střední Evropě. 
 

 
6 
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

Klasicismus 
 

- dokáže postihnout hlavní znaky architektury, malířství a 
sochařství tohoto období 

- vnímá souvislost s antickým uměním 

Klasicismus jako návrat k antické čistotě tvaru. 
Odklon od barokní dramatičnosti. 
Klasicismus v architektuře, malířství a sochařství. 
Význam klasicismu pro formování akademismu. 
 

4 

Umění 19. Století 
 

- zná základní proudy v umění 19. století 
- vnímá některá negativa, která byla zpětně přisuzována umě-

lecké produkci tohoto období 
- umí charakterizovat základní rysy akademické malby a so-

chařství 
- zná stěžejní památky evropského a českého umění 19. sto-

letí 

Tendence v umění 19. století. 
Rokoko, empír, realismus a romantismus. 
Vliv výtvarných akademií  na uměleckou produkci 
tohoto století. 
Základní umělecká díla. 
Vznik nového uměleckého názoru v závěru 19. stole-
tí. 
 

4 

Umění první 
poloviny 
dvacátého století 
 

- uvědomuje si, jaká důležitost je přisuzována vzniku moder-
ního umění 

- chápe vznik moderních směrů jako projev umělecké svobody 
- vnímá originalitu moderních umělců i počáteční nepochopení  

a nevoli, kterou jejich díla vzbudila 
- Dokáže charakterizovat jednotlivé směry a zná jejich hlavní 

představitele 

Umění přelomu století, secese a impresionismus. 
Zrod moderního umění. 
Změna názoru na smysl uměleckého díla. 
Nové nároky kladené na moderní umění.  
Moderní umělecké směry v Evropě. 
České moderní umění. 

8 

 
Výtvarné 
umění druhé  
poloviny dvacátého 
století 
 

- zná nové umělecké tendence druhé poloviny dvacátého 
století 

- chápe složitost hodnocení některých uměleckých projevů 
vzhledem k malému časovému odstupu 

 

Rozvíjení tendencí modernismu v druhé polovině 
dvacátého století. 
Nové oblasti umění, nová umělecká centra. 
Extrémní podoby výtvarného projevu. 
Postmoderna. 
 
 

4 
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4.2 Latina  

Náplní předmětu je zvládnutí základní mluvnice latinského jazyka – zejména tvarosloví. 

Cílem výuky je osvojení si základů latiny tak, aby žáci byli schopni přeložit jednoduchý text a 

používat latinské názvosloví z různých oborů. 

Volitelný předmět Latina je vhodný pro žáky, kteří využijí nabytých znalostí ve svém dal-

ším studiu – především zájemcům o studium jazyků, lékařství, farmacie, práv a historie. Do-

plňuje poznatky získané v ostatních vyučovacích předmětech (např. český jazyk a literatura, 

dějepis). 
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
8. OS 

 
4. ČS 

Zvuková a grafická 
stránka latiny 

- ovládá výslovnost latiny Výslovnost 
Písmo 
Abeceda 
Délka slabiky 
Přízvuk 

2 

Základní mluvnické 
termíny 

- používá s porozuměním základní latinskou gramatickou 
terminologii 

Základní mluvnické termíny – deklinace 
Základní mluvnické termíny - konjugace 

2 

Substantiva 
Předložky 

- určuje druhy slov 
- určuje základní gramatické kategorie 
- ovládá pravidelné tvary latinské deklinace 
- ovládá pravidelné tvary latinské konjugace 
- zvládne základní předložkové vazby 

1.-5. deklinace 
Zvláštnosti ve skloňování 3. deklinace 
Základní latinské předložky 

14 

Adjektiva 
Adverbia 

Adjektiva 1. a 2. deklinace 
Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace 
Adjektiva 3. deklinace 
Adverbia od adjektiv 3. deklinace 
Pravidelné stupňování adjektiv 
Nepravidelné stupňování adjektiv 
Stupňování adverbií 

12 

Slovesa 1.-4. konjugace 
– infinitiv akt. a pas. 
- ind. préz. akt. a pas. 
- ind. impf. akt. a pas. 
- ind. fut. akt. a pas. 
- imperativ 

Nepravidelné sloveso esse 

10 

Zájmena Osobní zájmena 
Přivlastňovací zájmena 

4 

Číslovky Číslovky základní a řadové 1-100, 1000 2 

Slovní zásoba - ovládá základní slovní zásobu 
- vysvětlí běžně používaná přejatá slova a slovní spojení latin-

ského původu  
- ovládá základní principy tvoření latinských slov – zejména 

odvozování prefixy a sufixy 

Latinské a řecké prefixy 
Latinské a řecké sufixy 

4 

Práce s latinským 
textem 

- umí pracovat s latinsko-českým a česko-latinským slovníkem 
- zvládne samostatně, popř. se slovníkem přeložit jednoduchý 

latinský text 

Nácvik techniky překladu souvislého textu 2 
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4.3 Matematický seminář  

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP G. Seminář nabízí stu-

dentům shrnutí základních kapitol středoškolské matematiky, které byly probrány v nižších 

ročnících gymnázia. Jeho obsah vychází z Katalogu požadavků ke společné části maturitní 

zkoušky v základní úrovni. Seminář připraví studenty z části i k profilové maturitní zkoušce. 

V semináři bude kladen velký důraz na samostatnou práci studentů, student by měl umět sa-

mostatně řešit příklady z různých oblastí středoškolské matematiky a také vyložit teoretická 

východiska pro řešení některých typů příkladů.  
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 
Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
 

8. OS 
 
 

4. ČS 

4.42 Číselné obory 
 
 

- provádí aritmetické operace s přirozenými čísly 
- rozliší prvočíslo a číslo složené, rozloží přirozené číslo na 

prvočinitele 
- užívá pojem dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti 
- určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek 

přirozených čísel 
- provádí aritmetické operace s celými čísly 
- pracuje s různými tvary zápisu racionálního čísla a jejich 

převody 
- provádí operace se zlomky 
- provádí operace s desetinnými čísly včetně zaokrouhlování, 

určuje řád čísla 
- řeší praktické úlohy na procenta  
- zařadí číslo do příslušného číselného oboru 
- znázorní reálné číslo nebo jeho aproximaci na číselné ose 
- určí absolutní hodnotu reálného čísla a chápe její geometric-

ký význam 
- zapisuje a znázorňuje intervaly, určuje jejich průnik a sjedno-

cení 
- užívá druhé a třetí mocniny a odmocniny 
- provádí operace s mocninami s celočíselným exponentem i 

racionálním exponentem 

přirozená čísla 
celá čísla 
iracionální čísla 
reálná čísla 

6 

4.43 Algebraické 
výrazy 

- určí hodnotu výrazu 
- určí nulový bod výrazu 
- provádí početní operace s mnohočleny 
- rozloží mnohočlen na součin užitím vzorců a vytýkáním 
- provádí operace s lomenými výrazy 
- určuje definiční obor lomeného výrazu 
- provádí operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny 

algebraický výraz 
mnohočleny 
lomené výrazy 
výrazy s mocninami a odmocninami 
 
 

8 

4.44 Rovnice a nerov-
nice 

- řeší lineární rovnice o jedné neznámé 
- vyjádří neznámou ze vzorce 
- užije lineární rovnice při řešení slovní úlohy 
- řeší početně i graficky soustavu dvou lineárních rovnic o 

dvou neznámých 
- stanoví definiční obor rovnice 
- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli o jedné neznámé 
- vyjádří neznámou ze vzorce 
- užije rovnice s neznámou ve jmenovateli při řešení slovní 

lineární rovnice a jejich soustavy 
rovnice s neznámou ve jmenovateli 
kvadratické rovnice 
lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich sou-

stavy 
 

10 
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

úlohy 
- využije k řešení slovní úlohy grafu nepřímé úměry 
- řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice 
- užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice 
- užívá kvadratickou rovnici při řešení slovní úlohy 
- řeší lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy 
- řeší rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru 

4.45 Funkce - ovládá a umí popsat základní vlastnosti elementárních funkcí 
- načrtává grafy elementárních funkcí v základním a posunu-

tém tvaru 
- modeluje reálné závislosti pomocí elementárních funkcí 
- užívá pojem a vlastnosti přímé úměrnosti, sestrojit její graf 
- určí lineární funkci, sestrojí její graf,  
- určí předpis lineární funkce z daných bodů nebo grafu funkce 
- užívá pojem a vlastnosti nepřímé úměrnosti, načrtne  její graf 
- řeší reálné problémy pomocí lineární funkce a nepřímé 

úměrnosti 
- určí kvadratickou funkci, stanoví definiční obor a obor hod-

not, sestrojí graf kvadratické funkce  
- vysvětlí význam parametrů v předpisu kvadratické funkce, 

urči intervaly monotonie a bod, v němž nabývá funkce ex-
trému 

- řeší reálné problémy pomocí kvadratické funkce 
- určí exponenciální a logaritmické funkce, u každé z nich 

stanoví definiční obor a obor hodnot, sestrojí jejich grafy 
- vysvětlí význam základu a v předpisech obou funkcí 
- užije logaritmu a jeho vlastností, řeší exponenciální a loga-

ritmické rovnice 
- použije poznatky o funkcích v praktických úlohách 
- užívá pojmů úhel, stupňová míra, oblouková míra 
- definuje goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku  
- definuje goniometrické funkce na jednotkové kružnici a se-

strojí graf  
- užije vlastností goniometrických funkcí, určí intervaly mono-

tonie, případně body, v nichž nabývá funkce extrému 

základní poznatky o funkcích 
lineární funkce 
nepřímá úměrnost 
kvadratická funkce 
exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 
goniometrické funkce 

10 
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

4.46 Planimetrie - správně užívá pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polo-
rovina, úsečka, úhly – vedlejší, vrcholové,  

- střídavé, souhlasné 
- užívá s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi ge-

ometrickými útvary v rovině  
- rozliší konvexní a nekonvexní útvary 
- využívá poznatků o množinách všech bodů dané vlastnosti 

při řešení úloh 
- rozliší základní druhy trojúhelníků a čtyřúhelníků, popíše 

jejich vlastnosti  
- pojmenuje, znázorní a správně užije základní pojmy 

v trojúhelníku a čtyřúhelníku (strany, vnitřní a vnější úhly, osy 
stran a úhlů, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky) 

- při řešení úloh argumentuje s využitím poznatků vět o shod-
nosti a podobnosti trojúhelníků 

- aplikuje poznatky o trojúhelnících (obvod, obsah, velikost 
výšky, Pythagorova věta, poznatky o těžnicích a těžišti) v 
úlohách početní geometrie 

- řeší praktické úlohy s užitím trigonometrie pravoúhlého trojú-
helníku a obecného trojúhelníku (sinová věta, kosinová věta, 
obsah trojúhelníku určeného sus) 

- popíše a užije vlastnosti konvexních mnohoúhelníků a pravi-
delných mnohoúhelníků 

- užívá s porozuměním poznatky o čtyřúhelníku (obvod, ob-
sah, vlastnosti úhlopříček a kružnice opsaná a vepsaná) 
v úlohách početní geometrie 

- pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy týkající 
se kružnice a kruhu, popsat a užít jejich vlastnosti 

- užívá s porozuměním polohové vztahy mezi body, přímkami 
a kružnicemi 

- aplikuje metrické poznatky o kružnicích a kruzích (obvod, 
obsah) v úlohách početní geometrie 

-  popíše a určí shodná zobrazení (souměrnosti, posunutí, 
otočení) a užívá jejich vlastnosti 

planimetrické pojmy a poznatky 
trojúhelníky 
mnohoúhelníky 
kružnice a kruh 
geometrická zobrazení 
 

10 

4.47 Stereometrie - charakterizuje jednotlivá tělesa, vypočítá jejich objem a po-
vrch (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační ku-
žel, komolý jehlan a kužel, koule a její části) 

- využívá poznatků o tělesech v praktických úlohách 

tělesa 4 
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4.48 Analytická geo-
metrie 

- určuje vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky 
- užívá pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a 

velikost vektoru 
- provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru 

reálným číslem) 
- určuje velikost úhlu dvou vektorů 
- užívá parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky 

a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině 
- určuje a aplikuje v úlohách polohové a metrické vztahy bodů 

a přímek 

souřadnice bodu a vektoru v rovině 
přímka v rovině 

4 
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4.4 Biologický seminář 

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Biologie. Seminář je určen studentům s hlubším zájmem 

o biologii, kteří chtějí maturovat z biologie a studentům, kteří budou skládat přijímací zkouš-

ku z biologie na VŠ. Cílem semináře je osvojit si provádění a pozorování pokusů, jejich vy-

hodnocování s využitím dosud získaných vědomostí, umožnit studentům zopakovat si po-

znatky získané během předchozího studia a získávat dovednosti k prokazování svých indivi-

duálních schopností, učit se pracovat tvořivě a samostatně. 

Obsahem semináře je prohloubení vědomostí a systemizace vědomostí z biologie s ohle-

dem na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ 
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8. OS 
 

4. ČS 

 
Buněčná biologie 
 

- popíše stavbu buňky 
- objasní principy buněčných dějů 
- objasní způsoby získávání energie buňkou 

Buňka prokaryotní, eukaryotní 
Základní děje na buněčné úrovni 
Bioenergetika buňky 

2 

Viry, bakterie - charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy 
- zhodnotí způsoby ochrany proti virovým 
- onemocněním a metody jejich léčby 
- zhodnotí pozitivní a negativní význam virů 
- zařadí bakterie do systému 
- popíše stavbu bakteriální buňky, rozmnožování, způsoby 

výživy bakterií 
- vyjmenuje bakteriální nemoci 
- charakterizuje způsob léčby a ochranu před nemocemi 
- vysvětlí význam bakterií pro člověka  

a v prostředí 

Viry - stavba a funkce 
Bakterie - stavba, význam, funkce 

2 

Botanika - popíše stavbu těla rostlin, stavbu a funkci rostlinných orgánů 
- objasní princip životních cyklů a způsoby rozmnožování 

rostlin 
- pozná a pojmenuje významné rostlinné druhy 
- porovná společné a rozdílné vlastnosti stélkatých a cévna-

tých rostlin 

Botanická vycházka, opakování krytosemenných 
rostlin 
Morfologie a anatomie rostlin -  rostlinná buňka, or-
ganely buňky, pletiva, stavba těla rostlin 
Fyziologie rostlin -  výživa rostlin, rozmnožování rost-
lin 
Systém a evoluce rostlin, Rostliny a prostředí 

10 

Houby - pozná a pojmenuje významné zástupce hub a lišejníků 
- popíše stavbu těla hub a lišejníků a jejich 
- rozmnožování 

Stavba a funkce hub 
Stavba a funkce lišejníků 

2 

Živočichové - charakterizuje taxonomické jednotky živočichů a jejich vý-
znamné zástupce 

- popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav 
- objasní principy základních způsobů rozmnožování a vývoj 

živočichů 
- pozná a pojmenuje významné živočišné druhy 
- charakterizuje základní typy chování živočichů 
- posoudí význam živočichů v přírodě  

a v různých odvětvích lidské činnosti 

Morfologie a anatomie živočichů 
Fyziologie živočichů 
Rozmnožování organizmů 
Systém a evoluce živočichů: prvoci, houby, žahavci, 

ploštěnci, hlísti, členovci, strunatci 
Etologie 

10 

Biologie člověka - popíše a vysvětlí evoluci člověka 
- využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení 

vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle 
- charakterizuje individuální vývoj člověka  

Vývoj člověka 
Soustava opěrná a pohybová 
Soustava oběhová 
Soustava dýchací 

12 
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- zná nejběžnější nemoci Soustava trávicí  
Soustava vylučovací 
Soustavy řídící 
Soustava smyslová 
Soustava pohlavní  
 

 Genetika - vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti pro rozmnožová-
ní a vývoj organismů 

- správně používá základní genetické pojmy 
- popíše podrobně stavbu buněčného jádra a jeho součástí a 

uvede jejich význam pro rozmnožování buňky 
- podle obrázku popíše lidský karyotyp 
- vysvětlí Morganovy zákony 
- popíše průběh oogeneze a spermatogeneze 
- vysvětlí genetický význam meiózy 
- formuluje Mendelovy zákony a vysvětlí je na konkrétních 

příkladech 
- znalosti Mendelových zákonů aplikuje na řešení genetických 

příkladů 
- na příkladu dědičnosti krevních skupin objasní pojem kodo-

minance 
- uvede specifika a etická omezení při výzkumu dědičných 

chorob a jiných znaků u člověka 
- vysvětlí příčiny základních skupin geneticky podmíněných 

chorob člověka  
- vysvětlí rozdíl mezi základními typy pohlavní determinace 

(Drosophila, Abraxas) 
- vysvětlí rozdíl mezi dědičností pohlavně vázanou a dědič-

ností pohlavně ovládanou 
- definuje pojem populace a charakterizuje dva základní typy 

populací z pohledu populační genetiky 
- znalost Hardyho - Weinbergova zákona aplikuje při řešení 

příkladů 
- vyjmenuje faktory, které ovlivňují zastoupení alel a genotypů 

v populacích 
- vysvětlí, jaké metody se používají při šlechtění rostlin a živo-

čichů, uvede příklady praktického uplatnění šlechtitelství 
- znalosti z biochemie aplikuje na vysvětlení molekulárních 

základů dědičnosti 

 
 
Molekulární a buněčné základy dědičnosti 
Dědičnost a proměnlivost 
Genetika člověka 
Genetika populací 

8 
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

- správně používá pojmy replikace, transkripce, translace a 
proteosyntéza, vysvětlí jejich princip a popíše průběh 

- vysvětlí princip genetického kódu a aplikuje ho na řešení 
úloh 

- popíše, jak je regulována genová exprese, při popisu správ-
ně používá odborné pojmy 

- vysvětlí molekulární podstatu mutací 
- v literatuře či na internetu vyhledá, čím se zabývá genové 

inženýrství 
- vysvětlí podstatu klonování  
- uvědomuje si etické souvislosti moderní genetiky 

 Ekologie - používá správné ekologické pojmy 
- objasňuje základní ekologické vztahy 
- charakterizuje pozitivní a negativní působení živočišných 

druhů na lidskou populaci 
- uvede ekologické nároky různých živočišných druhů 
- zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a mož-

nosti jejich ochrany 
- zhodnotí rostliny jako primární producenty 
- biomasy a možnosti využití rostlin 
- v různých odvětvích lidské činnosti 
- posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlin-

ného těla 
- zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druhů a mož-

nosti jejich ochrany 

Základní ekologické pojmy 
Podmínky života 
Biosféra a její členění 
Antropoekologie 

6 
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4.5 Zeměpisný seminář 

Cílem zeměpisného semináře je naučit studenty pracovat se znalostmi získanými během 

studia a aplikovat je do jednotlivých regionů. Sledovat mezinárodní ekonomickou a politickou 

situaci a snažit se vytvářet vlastní názory a hodnocení daného problému. Formou referátů a 

cvičení vysvětlovat a detailněji přibližovat danou problematiku. 

Použitím různých statistických metod, vytvářením grafů a prezentací připravovat studenty 

ke studiu na vysoké škole. 
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ROČ
4. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

  
 
Fyzickogeografická sféra 
 
Planeta Země 
atmosféra 
hydrosféra 
pedosféra 
litosféra 
biosféra 
 

- zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy slu-
neční soustavy. 

- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život 
lidí a organismů. 

- rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými 
prostorovými složkami v krajině. 

- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, 
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, roze-
znává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského po-
vrchu. 

- porovná působení vnitřních a vnějších procesů 
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost. 

- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a 
procesy v krajinné sféře, jejich pravidelnosti, záko-
nitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost 

Země jako vesmírné těleso 
Tvar a pohyby Země 
Krajinná sféra 
Fyzickogeografická sféra a její jednotlivé složky 
Tvary zemského povrchu 
Vodstvo na Zemi 
Podnebí, podnebné pásy 
Přírodní oblasti (biomy) 

 
15 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 

 
Socioekonomická sféra 
 
obyvatelstvo 
sídla 
světové hospodářství 
 

-  posoudí na přiměřené úrovni prostorovou orga-
nizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 
růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů 

- zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multi-
kulturního světa 

-  posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla 

- pojmenuje obecné základní geografické znaky 
sídel 

- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství 

- lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a 
energetické zdroje 

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územ-
ní rozmístění hospodářských aktivit 

- porovnává státy světa a zájmové integrace států 
světa na základě podobných a odlišných znaků 

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 

Obyvatelstvo (charakteristiky, struktura, prostorové 
aspekty, pohyb obyvatelstva) 

Sídla (typy, funkce) 
Kulturní oblasti 
 Hospodářství (sektory ekonomiky, základní charak-

teristiky jednotlivých odvětví) 
 Prostorové aspekty hospodářství 
Politická mapa světa 
Ekonomické a politické integrace 

10 
 
 

3 
3 
4 



Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium Příloha 1, Volitelné předměty  

 28 

 
ROČ

4. 
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VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

aktuální geopolitické změny a politické problémy 
v konkrétních světových regionech 

  
Regionální geografie 
 
 
Amerika 
Afrika 
Asie 
Evropa 
SNS 

 

-  rozlišuje zásadní přírodní a společenské atribu-

ty jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokali-
zaci regionů světa 

- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makro-
regiony světa podle zvolených kritérií, srovná jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospo-
dářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybra-
ných makroregionů světa a vybraných (modelo-
vých) států 

-  zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je pří-
činou zásadních změn v nich

Světadíly a charakteristika jejich přírodních, spole-
čenských a hospodářských poměrů 

Oceány 
Makroregiony (vymezení, charakteristika) 
Jádrové a periferní oblasti světadílů a makroregionů 
 Detailní charakteristika a porovnání vybraných 

makroregionů světa 
Evropa 
EU 
Severní Afrika 
Tropická Afrika 
Rep. Jižní Afrika 
Blízký Východ 
Perský záliv 
Indie (Přední Asie) 
Čína , Japonsko 
Rusko 
USA, Kanada, Mexiko 
Karibská oblast a Kuba 
Andské státy 
Brazílie a Argentina 

18 
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4. 

 
TÉMA 
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Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

  
Česká republika 

 

 
- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 

přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospo-
dářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu. 

- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České repub-
liky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit. 

- uvádí příklady účasti a působnosti České republiky 
ve světových mezinárodních a nadnárodních insti-
tucích, organizacích a integracích států. 

- vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště a školy. 

- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské 
a kulturní poměry místního regionu, možnosti dal-
šího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního 
regionu k vyšším územním celkům 



 Poloha ČR 

 Přírodní poměry ČR 
Obyvatelstvo ČR 
 Přírodní zdroje a hospodářství ČR 
Doprava 
Kraje ČR 
 Postavení ČR ve světě 
Nejbližší okolí školy 
Brno a jeho okolí 
Jihomoravský kraj 

7 

1 
2 
1 
2 
1 

  
Zeměpisná exkurze 

- hodnotí vztahy FGS a SES v místním regionu fyzickogeografické a socioekonomické  
prostředí Ivančic 

2 
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4.6 Seminář z informatiky 

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP GV. Semi-

nář nabízí studentům shrnutí základních kapitol předmětu informatika a výpočetní technika, 

které byly probrány v nižších ročnících gymnázia. Jeho obsah vychází z Katalogu požadavků 

ke společné části maturitní zkoušky v základní úrovni. Téma Algoritmizace a základy pro-

gramování je zařazeno jako nové a rozšiřující. 
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DOTACE 

 Základy informatiky a 
teorie informace 

- definovat jednotky informace bit a byte; 
- rozlišit analogová a digitální zařízení; 
- vysvětlit princip bezeztrátové a ztrátové komprese dat; 
- charakterizovat informační zdroje; 
- vyhledat informace; 
- vysvětlit způsob fungování vyhledávače; 
- kriticky přistupovat k informacím. 

Digitální reprezentace a přenos informací 
Informační zdroje a jejich kvalita 

4 

Technické vybavení 
počítačů a počítačo-
vých sítí 

- chronologicky popsat vývoj počítačů; 
- vysvětlit funkci a roli základních počítačových komponent; 
- charakterizovat úložiště a záznamová média; 
- rozlišovat vstupní a výstupní zařízení; 
- rozlišovat druhy tiskáren a určovat jejich vhodnost; 
- vysvětlit pojmy LAN a WAN, server a klient, popsat druhy 
lokálních sítí a jejich služby, výhody a nevýhody; 
- popsat strukturu a principy fungování sítě Internet; 
- rozeznat a přidělit základní přístupová práva ke sdíleným 
prostředkům. 

Technologické inovace a druhy počítačů 
Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení 
Struktura datových sítí a přenos dat 

4 

Programové vybavení 
počítačů 

- charakterizovat základní funkce operačního systému; 
- popsat princip vytváření datových souborů; 
- využívat rozhraní a nástroje OS k efektivní organizaci své 
práce a svých dat; 
- nastavit uživatelské rozhraní systému; 
- instalovat a odebírat ze systému, programy a zařízení; 
- vysvětlit pojem formát datového souboru, vysvětlit vazbu 
typů datových souborů (asociace) s určitou aplikací a změnit ji; 
- zhodnotit význam standardizace datových souborů a mít 
přehled o nejpoužívanějších současných typech datových 
souborů a programů. 

Operační systémy a jejich funkce 
Ovládání operačního systému a správa souborů 
Základní nastavení operačního systému 
Datové soubory 

4 

Člověk, společnost a 
počítačové technolo-
gie 

- vysvětlit potřebu aktualizací OS a aplikačních programů; 
- používat antivirový program a další bezpečnostní nástroje; 
- vysvětlit problematiku a způsoby šíření počítačových virů a 
červů, malware a spyware; 
- popsat nejčastější metody útoků přes internet; 
- vysvětlit problematiku spamu, rozpoznat hoax; 
- aplikovat zásady vytvoření bezpečného hesla; 
- chránit svá data před zneužitím a ztrátou; 
- uplatňovat při práci s ICT ergonomické a hygienické zásady; 
- rozlišit mezi veřejnoprávními a komerčními médii; 

Bezpečný počítač 
Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat 
Etické zásady a právní normy související 
s informatikou 
Ergonomie a hygiena práce s technikou 
Média, reklama a technologie 

4 
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VÝSTUP 

Žák dovede: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

Využívání služeb 
Internetu 

- vymezit pojmy hypertext, hyperlink, URL, doména; 
- charakterizovat webový prohlížeč a pracovat s nim; 
- rozpoznat zabezpečené připojení; 
- porovnat webové a desktopové aplikace; 
- vysvětlit princip fungování internetových obchodů; 
- popsat způsoby sdružování lidí v sociálních sítích; 
- popsat základní funkce LMS a nějaký LMS využívat; 
- vysvětlit princip fungování elektronické pošty; 
- objasnit pojmy VoIP, IP telefonie a používat prakticky nástro-
je on-line komunikace textové i hlasové. 

WWW – World Wide Web 
Využívání webových aplikací a sociálních sítí 
Elektronická komunikace 

4 

Počítačové zpracová-
ní textů 

- orientovat se v prostředí textového editoru; 
- formátovat text pomocí stylů; 
- vkládat a editovat objekty včetně tabulek; 
- vytvořit a editovat hypertextový odkaz, vygenerovat obsah; 
- vytvářet dokumenty s použitím funkce hromadné korespon-
dence s vazbou na tabulku s daty; 
- připravit dokument k tisku a vytvářet PDF soubory; 
- vytvářet dokumenty v souladu s gramatickými, typografický-
mi a citačními pravidly. 

Textový editor, struktura a formátování textu 
Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů 
 

4 

Počítačová grafika, 
prezentace informací 
a multimédia 

- charakterizovat základní pojmy a principy počítačové grafiky; 
- specifikovat běžné grafické formáty a jejich vlastnosti; 
- vyhledat obrázky, skenovat obrázky a publikovat; 
- používat digitální fotoaparát a provádět úpravy fotografií 
- vytvářet kresby pomocí nástrojů vektorového editoru; 
- vytvořit počítačovou prezentaci na zadané téma; 
- dodržovat obecné zásady úspěšné prezentace; 
- vysvětlit strukturu webu, složení webové stránky a princip 
formátování HTML pomocí kaskádových stylů; 
- vytvořit vlastní web; 
- orientovat se v běžně používaných formátech zvukových 
souborů a video souborů. 

Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky 
Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití 
Práce s rastrovou a vektorovou grafikou 
Prezentace 
Tvorba webu 
Multimédia 

4 

Hromadné zpracování 
dat a číselných údajů 

- vysvětlit princip funkce tabulkového procesoru; 
- vysvětlit a používat relativní a absolutní adresaci buněk; 
- sestavit vzorec, najít a použít potřebnou funkci; 
- formátovat celkový vzhled tabulky; 
- vytvořit graf z údajů v tabulce a přizpůsobit vzhled jednotli-
vých oblastí grafu; 
- filtrovat a řadit data 
- vysvětlit význam databázových aplikací pro praxi; 
- vysvětlit princip fungování databáze typu klient – server. 

Práce s tabulkou, operace s daty 
Editace a plnění buněk, formátování tabulky 
Vizualizace dat a tvorba a editace grafů 
Filtrování a řazení dat 
Základní pojmy z oblasti relačních databází 

4 
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Žák dovede: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

Algoritmizace a zákla-
dy programování 

- vysvětlit pojem algoritmizace; 
- charakterizovat základní pravidla při práci s vývojovými dia-
gramy; 
- specifikovat běžné principy programování 
- objasnit rozdíly programovacích jazyků; 
- rozpoznat příkaz v programu; 
- popsat pravidla tvorby programu; 
- vysvětlit princip jednotlivých příkazů; 
- dodržovat obecné zásady používání syntaxí v programova-
cím jazyce; 
- vyhledat chybu v programu; 
- vytvářet jednoduché programy. 

Algoritmizace 
Vývojové diagramy 
Programovací jazyky 
Příkazy a podmínky v programovacím jazyce Pascal 
Základní programy v Pascalu 
Překladače programovacích jazyků 

20 
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4.7 Společenskovědní seminář  

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Základy společenských věd a jeho aplikaci RVP G. Se-

minář je určený pro žáky, kteří budou skládat maturitní zkoušku ze společenských věd a dále 

pro žáky, kteří se připravují ke studiu na vysoké školy humanitního zaměření.  

Náplní semináře jsou základní i nadstavbová témata všech základních společenskovědních 

disciplín a provedení jejich systematizace. Jejich zvládnutí je důležité pro úspěšné ukončení 

středoškolského studia i pro studium na vysokých školách humanitního zaměření. 
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 
Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
 

8. OS 
 

4. ČS 

Právo 
Filozofie a etika 
 
Mezinárodní vztahy 
 
Politologie 
Sociologie 
Religionistika 
 
Ekonomie 
Psychologie 

se dokáže orientovat v rámci jednotlivých společenskovědních 
disciplín 
 
bude schopen analyzovat a určit souvislosti mezi jednotlivými 
společenskovědními disciplínami  
 
 
 
 

Maturitní opakování a prohlubování učiva práva 
Maturitní opakování a prohlubování učiva filozofie a 
etiky 
Maturitní opakování a prohlubování učiva 
mezinárodních vztahů 
Maturitní opakování a prohlubování učiva politologie 
Maturitní opakování a prohlubování učiva sociologie 
Maturitní opakování a prohlubování učiva 
religionistiky 
Maturitní opakování a prohlubování učiva ekonomie 
Maturitní opakování a prohlubování učiva psychologie 

10 
14 
 
2 
 
6 
6 
2 
 
8 
4 
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4.8 Psychologie  

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Základy společenských věd a její aplikace RVP G. Dále 

rozvíjí mezipředmětové vztahy, zejména s předměty dějepis a biologie. Je určen žákům, kteří 

se hlásí na vysoké školy humanitního zaměření. Metodika práce vychází ze seminární formy. 

Témata jsou koncipována tak, aby pokryla základní požadavky vysokých škol v oborech psy-

chologie a pedagogiky. V semináři se využívá samostatné práce žáků s odbornou literaturou a 

časopisy. Žáci jsou vedeni k samostatnému zpracování vybraných témat. Učí se vyhledávat 

potřebné informace z různých zdrojů, pracovat s odbornou literaturou. Důraz je přitom kladen 

na schopnost nejenom informace získat, ale také je vyhodnotit a vytvořit správné závěry. Dle 

aktuální nabídky jsou využívány rovněž exkurze do kulturních a odborných zařízení a před-

nášky odborníků, případně absolventů našeho gymnázia. 
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
 

8. OS 
 
 
 

4. ČS 

 
1. Psychologie 
 

- objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chová-
ní, chápe individuální rozdíly v psychických procesech a sta-
vech, vysvětlí význam poznání těchto odlišností pro mezilid-
ské vztahy 

- psychologie, duševní procesy, duševní vlastnosti, 
psychologické vědy, metody psychologie, dějiny 
psychologie, nervová soustava, hormonální systém 

8 

2. Psychické proce-
sy 

- chápe význam správné metody učení pro studium, porovná-
vá různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své 
studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady, objas-
ní význam vůle a osobní kázně při dosahování cílů a překo-
návání překážek, na příkladech ukáže, jak lze kultivovat volní 
vlastnosti, na příkladech charakterizuje psychické jevy 

- čití, vnímání, představy, fantazie, paměť, 
- myšlení, pozornost, vůle, konflikt, učení, 
- emoce, city 

12 

3. Psychické vlast-
nosti 

- na příkladech ukáže, jak lze kultivovat charakterové vlast-
nosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostat-
ky a pěstovat zdravou sebedůvěru využívá získané poznatky 
při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní 
orientace 

- temperament, charakter, schopnosti, 
- inteligence, tvořivost, motivace, motivy, 
- postoje 

8 

4. Osobnost a její 
vlastnosti 

- objasní, jak může realističtější sebepoznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 

- ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu 
života 

- osobnost, vlastnosti osobnosti, psychická 
- struktura osobnosti, etapy vývoje osobnosti 
 

3 

5. Sociální psycho-
logie 

- uplatňuje společensky vhodné způsoby chování a komunika-
ce, konflikty s druhými lidmi se učí řešit konstruktivním způ-
sobem, respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu pří-
slušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, 
k jakým důsledkům mohou vést předsudky 

- socializace, sociální učení, sebekoncepce, 
- sociální vnímání, sociální komunikace, 
- sociální skupina 

3 

6. Vývojová psycho-
logie 

- charakterizuje jednotlivé fáze lidské ontogeneze a typické 
změny psychiky v těchto obdobích 

- periodizace psychického vývoje,  
- novorozenecké a kojenecké období, 
- období batolete a předškolní období,mladší školní 

období, pubescence,adolescence, dospělost, stáří 

14 

7. Psychologie 
v každodenním 
životě 

- objasní příčiny a důsledky zátěžových situací pro lidské 
zdraví, popíše vhodné způsoby, jak se vyrovnávat se stre-
sem a frustrací, objasní jednotu tělesného a duševního zdra-
ví, usiluje o pozitivní změny ve svém životním stylu, snaží se 
uplatňovat zásady duševní hygieny, využívá poznatky psy-
chologie v každodenním životě, uvede rizika ohrožující psy-
chické zdraví, uvede důsledky zneužívání psychotropních 
látek 

- rozhodování o životních otázkách, náročné životní 
situace - stres, frustrace, deprivace, duševní poru-
chy, duševní hygiena 

4 
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4.9 Chemický seminář 

Vyučovací předmět Seminář z chemie navazuje na vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

chemie z RVP pro gymnázia. 

Seminář z chemie je určen pro žáky, kteří chtějí maturovat z chemie a kteří mají zájem o 

další vysokoškolské studium na fakultách lékařských, veterinárních, farmaceutických, che-

micko-technologických nebo přírodovědeckých. 

Studenti si kompletují a rozšiřují znalosti a dovednosti tak, aby byli připraveni a schopni 

zvládnout maturitní zkoušku, přijímací zkoušky a úvod vysokoškolského učiva. 
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 
Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
8. OS 

 
 
 
 

4. ČS 

Názvosloví, výpočty, 
chemické reakce 

- ovládá názvosloví základních organických a anorganických  
- sloučenin podle pravidel IUPAC 
- řeší všechny základní typy chemických výpočtů 
- vyčíslí složitější chemické rovnice 

Názvosloví anorganické a organické chemie  
Základní typy chemických výpočtů 
Úpravy chemických rovnic 

10 

Obecná a fyzikální 
chemie 
 

- prohloubí a systematizuje dosud získané znalosti a  
- dovednosti v uvedených tematických celcích  
- rozšíří své znalosti v partiích, které byly probrány v chemii  
- v omezené formě  
-  aplikuje získané kompetence v dalších oblastech chemie 

Základní pojmy  
Chemické reakce  
Chemické rovnice  
Radioaktivita  
Chemická vazba  
Termochemie  
Chemická kinetika a rovnováha  
Teorie kyselin a zásad  

12 

Anorganický systém 
 

- prohloubí a systematizuje dosud získané znalosti a  
- dovednosti v uvedených tematických celcích  
-  rozšíří své znalosti v partiích, které byly probrány v chemii  
- v omezené formě  
-  aplikuje získané kompetence v dalších oblastech chemie 

S-prvky  
P-prvky  
D-prvky  
F-prvky 

10 

Organický systém - prohloubí a systematizuje dosud získané znalosti a  
- dovednosti v uvedených tematických celcích  
-  rozšíří své znalosti v partiích, které byly probrány v chemii  
- v omezené formě  
-  aplikuje získané kompetence v dalších oblastech chemie 

Obecná OCH  
Uhlovodíky a jejich deriváty  
Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 
Syntetické makromolekulární látky  

10 

Biochemie - prohloubí a systematizuje dosud získané znalosti a  
- dovednosti v uvedených tematických celcích  
-  rozšíří své znalosti v partiích, které byly probrány v chemii  
- v omezené formě  
-  aplikuje získané kompetence v dalších oblastech chemie 

Sacharidy, lipidy, proteiny  
Heterocykly a alkaloidy  
Biokatalyzátory  
Metabolismus 

10 
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4.10 Fyzikální seminář 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika  RVP G, dále část vzdělávacího obsahu obo-

ru Člověk a svět práce RVP ZV - okruhu Práce s laboratorní technikou. Pro výuku je 

k dispozici odborná učebna vybavená interaktivní tabulí a další didaktickou technikou a fyzi-

kální laboratoř. 

Seminář je vhodný pro žáky, kteří hodlají na konci studia skládat maturitní zkoušku 

z fyziky a dále pro žáky, kteří se připravují ke studiu na vysoké školy přírodovědného a tech-

nického směru. Náplní semináře je rozšiřující učivo a dále se systematizují poznatky z fyziky 

za celou dobu studia. 
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ROČ. 
 

TÉMA 
 

VÝSTUP 
Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ  

DOTACE 

 
 

8. OS 
 
 

4. ČS 

 
Speciální teorie  

relativity 

- získá ucelenější představu o okolním světě 
- pochopí  rozdíl mezi klasickou a relativistickou fyzikou, uvědo-

mí si možnosti aplikace poznatků v jaderné fyzice, astrofyzice 
a kosmologii  

- seznámí se s metodami ověření relativistických vztahů 
v urychlovačích, v kosmickém záření 

základní principy speciální teorie relativity 
dilatace času, relativnost současnosti 
kontrakce délek, skládání rychlostí 
základní pojmy relativistické dynamiky.  
Závislost hmotnosti a hybnosti  na rychlosti.  
Vztahy mezi energií a hmotností 

 
 

8 hodin 

Astrofyzika - objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet 
kolem Slunce a měsíců planet kolem planet, odliší hvězdu od 
planety na základě jejich vlastností 

- získá základní přehled o hvězdách, jejich vlastnostech, vývoji, 
záření 

- utvoří si vědeckou představu o struktuře vesmíru, jeho vývoji 
- získá poznatky o postavení Země v naší Galaxii a ve vesmíru. 
- pochopí, že astrologie není vědní obor 

 

- pohyby planet ve skutečnosti a na obloze 
- popis planet, měsíců a dalších objektů slu-

neční soustavy 
- hvězdy, jejich parametry, spektra hvězd, Dop-

plerovský posuv 
- Zdroje energie hvězd. Stavba a vývoj hvězd. 
- Hertzsprung-Russelův diagram ( stavový 

diagram hvězd) Vývoj hvězd. Závěrečná sta-
dia hvězd. 

- Vznik naší planetární soustavy 
- Struktura a vývoj vesmíru. Naše Galaxie, jiné 

galaxie. Vznik naší Galaxie, místní skupina 
galaxií. 

- Rozpínání vesmíru. Hubbleův vztah. Odhad 
stáří vesmíru. Reliktní kosmické záření. Big 
Bang.. Současná představa o vývoji vesmíru.   

 
 
 

6 hodin 

 
 
 

Systematizace učiva 
 
 

- získá ucelenější nadhled nad problematikou probíranou za 
celou dobu studia fyziky 

- měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a 
vyhodnotí výsledky měření 

- rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení 
fyzikálních problémů a úloh 

- užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o 
pohybech rovnoměrných a rovnoměrně  

- zrychlených/zpomalených 
- určí v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na 

těleso a určí výslednici sil 
- využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu 

těles 
 

učivo probírané v posledních čtyřech letech učiva 
fyziky 

 
Mechanika –  
 
Kinematika a dynamika,  
 
Gravitační pole 
 
Tuhé těleso 
 

38 hodin 
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 - objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a 
jejich vnitřní strukturou 

- aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení 
konkrétních fyzikálních úloh 

- využívá stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při 
předvídání stavových změn plynu 

- analyzuje vznik a průběh procesu pružné deformace pevných 
těles 

- porovná zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin 
a využívá je k řešení praktických úloh 

Mechanické vlastnosti kapalin a  plynů 
 
 
 
Molekulová fyzika a termika 
 
Struktura a vlastnosti látek kapalného, plynného 
a pevného skupenství 
 
 

 

- objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mecha-
nického vlně 

Kmitání, 
vlnění a akustika 

- porovná účinky elektrického pole na vodič a izolant, využívá 
Ohmův zákon při řešení praktických problémů, aplikuje po-
znatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, 
polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z 
těchto látek v elektrických obvodech 

- využívá zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů a 
k objasnění funkce elektrických zařízení, porovná šíření růz-
ných druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostře-
dích 

 
Elektřina  
a magnetismus 
 

- využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností 
zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy 

Optika 
 

- využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k 
řešení fyzikálních problémů 

- posoudí jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních 
částic i energetické bilance 

- využívá zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování 
radioaktivních látek,navrhne možné způsoby ochrany člověka 
před nebezpečnými druhy záření 

 
Mikrosvět 
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4.11 Dějepisný seminář  

Rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP G. Hlavním úkolem tohoto semináře je 

připravit studenty k úspěšnému složení maturitní zkoušky z dějepisu. Na tomto semináři si 

žáci zopakují již probraná témata, která se týkají jednotlivých etap ve vývoji lidské společnos-

ti. Dále si zde studenti také rozšíří svoje znalosti v rámci jednotlivých témat. Studenti zde 

mají také možnost vypracovat si zde jednotlivá maturitní témata, která zde během následné 

prezentace mohou zkonzultovat s vyučujícím i se spolužáky.  
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
 

8. OS 
 
 

4. ČS 

 
Pravěk 
 

- charakterizuje pravěké období  
- popíše etapy vývoje člověka 
- specifikuje osídlení našeho území 
-  

- Periodizace pravěku 
- Vývoj člověka a charakteristika jednotlivých etap 

jeho vývoje 
Osídlení našeho území, Keltové a Germáni 

2 

Starověk - podá stručnou charakteristiku orientálních států 
- popíše politické dějiny Řecka a Říma a jejich kulturní přínos 
 

- Orientální starověké státy, Mezopotámie, Palesti-
na, Sýrie, Foinikie, Chetité, Egypt, kulturní přínos   

 
- Starověké Řecko, jednotlivá historická období, 

významné válečné konflikty, kulturní přínos 
- Starověký Řím, historická období, významné vá-

lečné konflikty, kulturní přínos 

5 

 
Středověk 

 

- Seznámí posluchače se stěhováním národů, Franskou říší 
a svatou říší římskou, popíše stručně dějiny Byzantské říše 

 
- Podá stručnou charakteristiku počátečních českých dějin 
- Orientuje se v období vlády prvních Přemyslovců 
 
- Dokáže stručně popsat hlavní znaky románské kultury 
 
- Podá stručnou charakteristiku období rozvinutého feuda-

lismu v Z Evropě, popíše dějiny a přínos křesťanství 
-  
- Popíše vládu lucemburských panovníků, charakterizuje 

gotickou kulturu 
- Podá přehled příčin husitské revoluce, charakterizuje ob-

dobí husitských válek, popíše život a přínos Jana Husa a 
Jednoty bratrské 

 
- Popíše dějiny arabského národa, období křížových výprav, 

turecké expanze a objasní období zániku Byzantské říše 
- Podá stručnou charakteristiku období zámořských objevů, 

objasní důsledky těchto objevů 
- Popíše období po husitských válkách a období nástupu 

Habsburků u nás 

- Raný středověk, stěhování národů, Franská říše, 
svatá říše římská, Byzantská říše 

 
- Počátky českých dějin, Slované, Sámova říše, 

Velká Morava, kulturní přínos 
- Počátky českého státu – vláda prvních Přemyslov-

ců 
- Královské Čechy za vlády posledních Přemyslov-

ců, první čeští králové, románská kultura 
 
- Státy v Z Evropě v období rozvinutého feudalismu, 

Vikingové, stoletá válka, křesťanství 
- Čechy za vlády Lucemburků, lucemburští králové, 

gotická kultura 
- Husitská revoluce,  kritika církve, Jan Hus, husitské 

války, Jednota bratrská 
 
- Arabové a islám, arabská expanze, křížové výpra-

vy, turecká expanze, zánik Byzance 
- Zámořské objevy, příčiny, dělení světa, důsledky 
- Čechy po husitských válkách a po nástupu 

Habsburků 

19 

Novověk - Stručně charakterizuje období renesance, reformace a 
protireformace, orientuje se v období Třicetileté války, po-
píše období barokní kultury 

- Podá stručnou charakteristiku 16. a 17. století v Evropě, 
zaměří se na habsburskou vládu, revoluci v Nizozemí, an-
glickou revoluci, průmyslový rozvoj 

- Renesance, reformace, a protireformace, Třicetile-
tá válka, baroko 

 
- Evropa v 16. A 17. století, vláda Habsburků, revo-

luce v Nizozemí, anglická revoluce, rozvoj průmys-
lu 

16 
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ROČ. 

 
TÉMA 

 
VÝSTUP 

Žák: 

 
UČIVO 

 
HODINOVÁ 

DOTACE 

 
- Popíše nejdůležitější události VFR, období napoleonských 

válek 
 
- Objasní vznik USA a období občanské války 
 
- Stručně v nejdůležitějších bodech popíše 18. A 19. století 

v rakouské monarchii, období osvícenského absolutismu a 
popíše období národního obrození a rok 1848 

 
- Podá stručnou charakteristiku nejdůležitějších událostí 

v ruských dějinách, popíše významná období a postavy 
ruských dějin do počátku 20. století 

- Charakterizuje evropské politické a společenské dějiny 19. 
století 

 
- Velká francouzská revoluce, napoleonské války 
 
- Vznik USA a občanská válka v USA 
 
- Rakouská monarchie v 18. A 19. století, osvícen-

ský absolutismus, národní obrození, rok 1848 
 
- Hlavní vývojové etapy ruských dějin, Kyjevská Rus, 

Moskevské knížectví, vláda významných carů, ob-
dobí revolucí 

- Evropa v 19. století, politické dějiny a vývoj společ-
nosti   

Doba nejnovější 
 

- Stručně popíše příčiny, průběh, hlavní události, důsledky 
První světové války 

- Objasní vznik samostatného Československa a stručně 
charakterizuje jeho vývoj mezi světovými válkami 

- Popíše období ve světových dějinách mezi I. a II. světovou 
válkou, nástup totalitních režimů, období nástupu fašismu a 
také vývoj v Německu v tomto období 

 
- Charakterizuje příčiny, průběh, významné události II. svě-

tové války, popíše období protektorátu v českých zemích 
 
- Uvede popis života v Československu po II. světové válce, 

objasní otázku odsunu Němců, nástup komunistů k moci, 
popíše události roku 1968, období normalizace a pádu ko-
munistického režimu, charakterizuje období návratu 
k demokracii u nás 

- Podá stručnou charakteristiku světových dějin po roce 
1945, popíše období studené války a období zániku komu-
nistického bloku návratu demokracie 

- První světová válka, příčiny, průběh, výsledky a 
důsledky války 

- Vznik Československa a Československo mezi 
světovými válkami 

 
- Svět mezi světovými válkami, totalitní režimy, vývoj 

v Německu, nástup fašismu 
 
- Druhá světová válka, příčiny, průběh, důsledky, 

období protektorátu 
 
- Československo po roce 1945, odsun Němců, 

nástup komunistů k moci, rok 1968, normalizace, 
pád komunistického režimu 

 
- Svět po roce 1945, období studené války, rozpad 

komunistického bloku, návrat k demokracii 

10 

-  


