
Tematický plán 

Společenskovědní seminář 
Dvouletý seminář ve 3. až 4. ročníku a septimě až oktávě 

platí od 1. 9. 2012 

2 hod/týden 

 

Cíl semináře: 

Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo základů společenských věd. Nabízí bližší seznámení s aktuálními 

jevy naší společnosti. Měl by především pomoci orientovat se v každodenním životě, zvládat zátěžové 

situace, rozvíjet osobnost. Studenti se učí pracovat s odbornou literaturou, prezentují své názory a umí 

si je vhodnou formou obhájit. Seminář je vhodný zejména pro uchazeče o studium na humanitních 

typech vysokých škol. 

 

Období Téma 

1. rok  

Září 
Komunikace, komunikace verbální a nonverbální, poruchy komuni-
kace 

Říjen 
Psychologie náročných životních situací, konflikty, šikana, duševní 
zdraví a duševní hygiena, asertivita 

Listopad Etapy lidského života 

Prosinec 
Psychologické problémy dospívání, patologické jevy a rizikové cho-
vání, závislosti, AIDS, poruchy příjmu potravy 

Leden - únor Xenofobie, rasismus, terorismus, antisemitismus 

Březen - duben 
Problémy současné rodiny, domácí násilí, náhradní rodinná vý-
chova, registrované partnerství 

Květen Problematika umírání a smrti, eutanázie, paliativní péče 

Červen Témata dle zájmu studentů 

2. rok  

Září Jak se nestát obětí trestného činu 

Říjen Konformita a deviace, kriminalita mládeže 

Listopad Právo všedního dne, jednotlivá právní odvětví 

Prosinec Integrace postižených v naší společnosti 



Leden Kultura a subkultura, struktura společnosti 

Únor Ekonomické minimum občana, reklama 

Březen Formy podnikání, nezaměstnanost a její důsledky 

Duben Mezinárodní integrace, globální problémy lidstva 

Květen Témata dle zájmu studentů 

 

Literatura: 

 Václav Holeček, Jana Miňhová, Pavel Pruner: Psychologie pro právníky, Dobrá Voda 2003 

 Milan Nakonečný: Základy psychologie, Academia 1998 

 Milan Nakonečný: Psychologie osobnosti, Academia 1995 

 B.Čadová, J. Petrželová, M. Čermáková: Maturitní otázky – občanský a společenskovědní zá-

klad, Fragment 2004 

 Další literatura bude průběžně doporučována k jednotlivým tématům 

 

Požadavky: 

 Teoretické vědomosti jsou prověřeny formou písemných testů. Důraz je kladen na samostat-

nou práci studentů, vypracování referátů a diskuzních příspěvků, vypracování seminární práce. 

 

Vypracovala:  Mgr. M. Pašková 


