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TŘÍDA/SKUPINA kvinta

VYUČUJÍCÍ Robert Weinrich

ČASOVÁ DOTACE 2 hod./ týden

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

DENGLEROVÁ, D. et al. Společenské vědy pro střední 
školy. 1. díl. (Psychologie)
DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. 
díl. (Sociologie)

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Psychologie:

VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie 
Sociologie:

GUDDENS, ANTHONY. Sociologie

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ

Úvod do psychologie – základní 
terminologie, psychologie jako věda 
ve vztahu k ostatním disciplínám, 
význam psychologie.
Biologické základy psychiky, 
vědomí, vnímání, učení, paměť, 
myšlení, motivace, emoce, osobnost, 
stres, základy psychohygieny

Žáci by po 
absolvování 
předmětu „Člověk 
jako jedinec“ měli 
být schopni 
charakterizovat 
psychologii jako 
vědu a stručně 
nastínit její vývoj. 
Dále by se měli 
orientovat ve 
vybraných oborech 
vývojové 
psychologie, 
psychologie 
osobnosti, sociální 
psychologie a 
pedagogické 
psychologie. Měli by

6 Vztahy 
především 
s ostatními 
předměty 
vzdělávací 
oblasti 
„Člověk a 
společnost“, 
především 
s předmětem 
“Člověk a 
společnost“. 
Dále se 
vzdělávací 
oblastí 
„Člověk a 
příroda“, 
předmět 
„Biologie“ 
(biologie 



být schopni aplikovat
do praktického života
některé poznatky 
z psychohygieny a 
obecně chápat 
fungování lidské 
psychiky. 

člověka) 
Vyžadovaná 
docházka, 
forma 
klasifikace

Výklad, práce
ve skupině, 
diskuse, 
brainstorming
, eseje 

ŘÍJEN Základy vývojové psychologie – 
jednotlivé etapy vývoje jedince a 
jejich duševní a sociální kontext.
Základy psychologie osobnosti – 
osobnost a její rysy, temperament a 
charakter, emoce, schopnosti, nadání 
a talent

10

LISTOPAD Psychologické školy a směry – 
strukturalismus, funkcionalismus, 
behaviorismus, psychoanalýza, 
humanistická psychologie, 
neobehaviorismus, celostní 
psychologie, kognitivní psychologie. 

8

PROSINEC Základy sociální psychologie – 
socializace, význam rodiny, 
klasifikace skupin, vliv společnosti 
na psychiku jedince.

6

LEDEN Základy psychopatologie – poruchy 
osobnosti a jednotlivých duševních 
procesů.

8

2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR Základní terminologie, 
mikrosociologie, vývoj názorů na 
společnost, makrosociologie, sociální 
procesy a fenomény, sociální deviace 
a patologie 
Úvod do sociologie, historie oboru, 
metody

Po zvládnutí 
předmětu se student 
orientuje v základní 
sociologické 
terminologii, chápe 
obecné  principy a 
mechanismy 
fungování 

6
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společnosti. 
Rozumí základním 
sociálním 
problémům.

BŘEZEN Struktura společnosti: sociální 
stratifikace a nerovnost, vrstvy a 
třídy, socuální status a mobilita

8

DUBEN Měnící se společnost: sociální změna 
a moderní společnost, funkce sociální
změny, postindustriální společnost a 
její problémy

8

KVĚTEN Etnicita a problém rasismu ve 
společnosti
Teorie deviantního chování a sociálně
patologické jevy.

8

ČERVEN Otcové sociologie 6


