Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Seminář společenských věd
Sociologie a její užití v praxi, člověk a svět práce
3. ročník a septima
2 hodiny týdně
PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Téma
Sociologie

Školní výstupy
 Uvede předmět sociologie jako
vědní disciplíny
 Orientuje se v zásadách
sociologického myšlení a
sociologických paradigmat
 Uvede hlavní charakteristiky
sociologických teorií
 Orientuje se v základních
sociologických teoriích
 Orientuje se v české sociologii
 Uplatňuje společensky vhodné
způsoby komunikace ve
formálních i neformálních
vztazích, případné neshody či
konflikty s druhými lidmi řeší
konstruktivním způsobem
 Respektuje kulturní odlišnosti a
rozdíly v projevu příslušníků
různých sociálních skupin, na
příkladech doloží, k jakým
důsledkům mohou vést
předsudky

Učivo (pojmy)
objektivní sociologie
intepretativní sociologie
moderní společnost
protosociologie
sociální darwinismus
marxismus
klasická sociologie
československá a česká sociologie
společnost
společenský řád
konformita
deviace
kultura
mezilidská komunikace
monolog
dialog
sociální kontrola
sociální skupiny
agregáty
chyby sociální percepce

Průřezová témata
Poznámky
Příprava vlastních materiálů
psaných i nahrávaných (tvorba
textu, zvukového a obrazového
záznamu s využitím pokročilých
funkcí aplikačního softwaru a
multimediálních technologií)
Rozbor aktuálního zpravodajství,
kritéria pro výběr zpráv (důležitost
pro život, aktuálnost, negativita,
blízkost, jednoduchost,
jednoznačnost, přítomnost
prominentní osoby, možnost trvání
v čase)
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Objasní, jaký význam má
sociální kontrola ve skupině a ve
větších sociálních celcích
 Rozliší skupiny a agregátní celky
 Určí zvláštnosti malých
sociálních skupin
Chápe principy jejich klasifikace
a uplatní poznatky o jejich
dynamice (konflikty)
Společenská podstata člověka

 Rozumí problematice davů a
kolektivního jednání
 Určí vztah osobnosti a sociální
role, ocení význam symbolické
interakce
 Objasní úlohu sociálních změn
v individuálním i společenském
vývoji, rozlišuje změny
konstruktivní a destruktivní
 Určí specifika sociálních hnutí
 Rozliší pojmy veřejnost a veřejné
mínění
Rozpozná sociální strukturu a
osy stratifikace (demografická,
ekonomická, politická, kulturní)

člověk jako sociální bytost
sebevědomí
sebepoznání
konflikt
formální a neformální vztahy
asertivní chování
sociální stratifikace
sociální pozice
sociální role
instituce
byrokracie
organizace
veřejnost
veřejné mínění

Typy společnosti

 Rozpozná rozdíly mezi
konzumní společnosti a
autentickým pojetí života

identita
konzum
konzumní společnost

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Gender

 Objasní základní význam pojmu
 Uvede příklady genderových
teorií
 Zhodnotí klady a zápory
základních genderových studií
Posoudí vztahy generových
teorií s dalšími obory
společenských věd

majorita
minorita
pozitivní diskriminace
statistická diskriminace
společenská konvence
kulturní a biologické rozdíly
socializace
genderové role

Tým a týmová práce

 Uvede příklady typologie lidí
 Objasní, jaký význam má
typologie lidí pro práci týmu
 Posoudí svoji pozici v týmu
 Orientuje se v hlavních zásadách
pro práci v týmu

typologie lidí
tým
týmové role
týmová spolupráce

Člověk a svět práce

 Posoudí profesní poptávku na
českém i evropském trhu práce a
pružně na ni reaguje dalším
vzděláváním
 Posoudí profesní a vzdělávací
nabídku vztahující se k jeho
profesní volbě a kariéře
 Vymezí potřebné předpoklady
k získání určitého pracovního
místa (zdravotní, osobnostní,
kvalifikační)
 Uvede, kde získá informace
o možnostech a podmínkách

úřad práce
profesní životopis
trh práce
podnikatelský záměr
rudý oceán
modrý oceán

Průřezová témata
Poznámky

Výběrové řízení
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Téma

Školní výstupy
zaměstnání, pomoci
v nezaměstnanosti (informační,
poradenské a
zprostředkovatelské služby)
 Na příkladech uvede, kde získá
informace o možnostech
samostatného podnikání

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

