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Cíle předmětu 
 Seminář doplňuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti z psychologie a sociologie získané          
v předmětu Společenské vědy. Dále rozvíjí mezipředmětové vztahy, zejména s předmětem 
Dějepis a Biologie. Je určen studentům,  kteří se hlásí na vysoké školy humanitního zaměření.  
 Témata semináře jsou koncipována tak, aby pokryla základní požadavky vysokých škol     v 
oborech psychologie a sociologie. 
 Kromě prohlubování teoretických informací je zařazeno i jejich praktické využití, ať již 
formou zpracování referátů s prezentací, nebo formou exkurzí, či formou prožitkové pedagogiky. 

Metodická doporučení 
 Metodika práce vychází ze seminární formy. Vedle rozšíření a shrnutí učiva psychologie     
a sociologie se v semináři využívá samostatné práce žáků s odbornou literaturou a časopisy. 
 Studenti 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.                 
A výsledky své práce následně obhájit a kvalitně prezentovat.  

Dle aktuální nabídky jsou využívány exkurze do kulturních a odborných zařízení                 
a přednášky odborníků, případně absolventů našeho gymnázia. 

Výstupy (kompetence) 
         Student je schopen pozorovat reakce, chování a jednání druhých lidí, umí je pojmenovat, 
popsat a vysvětlit. Sám dokáže zvládat nejrůznější situace i konfliktní a zátěžové – kompetence 
sociální a personální. 
 Zvládá diskutovat nad předloženými tématy, pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat     
a získávat informace z nejrůznějších zdrojů – kompetence komunikativní.  
 Orientuje se v problematice dějin psychologie, psychických jevů i psychických poruch. 
 Dokáže rozpoznat nežádoucí jevy ve společnosti, odhalit jejich příčiny a nebezpečnost.  

Literatura 
S. Greengieldová: Lidská mysl. 
G.Hill: Moderní psychologie. 
M.Hunt: Dějiny psychologie. 
P. Hartl, H. Hartlová: Psychologický slovník. 
A. Plzáková: Učebnice obecná psychologie. 
K.Strachota a kol.: Média a chudoba.  
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Téma 
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Pozn. 

I. Dějiny psychologie    

II. Duševní zdraví a psychické poruchy 
 Psychohygiena 
 Formy pomoci 

   

III. Psychické jevy a lidská mysl 
 Osobnostní poker 

   

IV. Sociální komunikace 
 Manipulace v komunikaci 
 Národ, etnikum a multikulturní společnost 
 Média a chudoba 

   

V. Sociální deviace a patologie    
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