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Oblast

Předmět

Člověk jako jedinec

Psychologie

Učivo RVP
podstata lidské psychiky – vědomí; psychické jevy, procesy, stavy a vlastnosti
osobnost člověka – charakteristika osobnosti, její typologie; vývoj a formování osobnosti
v jednotlivých etapách lidského života; význam celoživotního učení a sebevýchovy
psychologie v každodenním životě – rozhodování o životních otázkách; zásady duševní
hygieny, náročné životní situace, systém psychologického poradenství

Metodiky
Úvod do vývojové psychologie:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-uvod-do-vyvojove-psychologie

Infantilní amnézie:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-infantilni-amnezie

Učení:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-uceni

Myšlení:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-mysleni-0

Konfirmační zkreslení:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-konfirmacni-zkresleni

Emoce (Hněv):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-medea-aneb-sila-hnevu

Replikační krize v oboru psychologie:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-replikacni-krize-v-oboru-psychologie

Schizofrenie:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-schizofrenie

Neslibovala jsem Ti procházku růžovým sadem
(navazující lekce, schizofrenie v umění):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-neslibovala-jsem-ti-prochazku-ruzovym-sadem-navazujici-lekce-schizofrenie-v-umeni

Stigmatizace:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-stigmatizace
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Oblast

Předmět

Člověk ve společnosti

Sociální psychologie
a sociologie

Učivo RVP
společenská podstata člověka – význam začlenění jedince do sociálních vazeb, proces
socializace; mezilidská komunikace, problémy v mezilidských vztazích
sociální struktura společnosti – sociální útvary, společenské instituce; sociální nerovnost,
sociální mobilita; jedinec ve skupině (vztahy, role, normy chování)
sociální fenomény a procesy – rodina, práce, masmédia, životní prostředí; sociální deviace,
sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extremismus)

Metodiky
Konformita:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-konformita

Milgramův experiment (Poslušnost):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-milgramuv-experiment-poslusnost

Dunning – Kruger efekt (Sokrates):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-dunning-kruger-efekt-sokrates

Rodina:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-rodina

Argumentační mapy:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-argumentacni-mapy-1-argument-jedne-strany

Argumentační fauly:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-argumentacni-fauly-odkaz-na-neexistujici-autoritu

Stereotypy a předsudky (90 minut):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-stereotypy-predsudky-90-minut

Stereotypy a předsudky (45 minut):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-stereotypy-predsudky-45-minut

Rasismus:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-modrooci-versus-hnedooci

Eugenika:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-ocistit-telo-naroda

Genocida Romů:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vyroky-politiku-spojene-s-taborem-lety-u-pisku

Volby a migrace:

https://www.obcankari.cz/system/files/prilohy/volby_metodika_0.pdf
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Oblast

Předmět

Člověk ve společnosti

Sociální psychologie
a sociologie

Metodiky
Metafora v sociologii:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-zvire-nebo-virus-aneb-jak-pusobi-metafory

Fáze genocidy:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-faze-genocidy

Chudoba:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-hranice-prace
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Oblast

Předmět

Občan ve státě

Politologie

Učivo RVP
stát – znaky a funkce, formy státu, právní stát; Ústava ČR – přehled základních ustanovení
demokracie – principy a podoby; občanská práva a povinnosti, podstata občanské
společnosti, její instituce; politické subjekty, politický život ve státě; volby, volební systémy;
úřady
lidská práva – zakotvení lidských práv v dokumentech; porušování a ochrana lidských práv,
funkce ombudsmana
ideologie – znaky a funkce, přehled vybraných ideologií

Metodiky
Politické strany:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-politicke-strany

Volební právo od 16 let?

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-volebni-pravo-od-16-let

Právo na odpor:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-pravo-na-odpor

Postava filosofa v Platónově alegorii jeskyně a v jeho představě ideálního státu:
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-postava-filosofa-v-platonove-alegorii-jeskyne-v-jeho-predstave-idealniho-statu

1984 (Obrazy mocenského ovládání v románu 1984):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-1984-obrazy-mocenskeho-ovladani-v-romanu-1984

Kde domov můj?

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-kde-domov-muj

Legalita vs. legitimita:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-antigona-milada-horakova

Lidská práva:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-lidska-prava-0

Téma odpovědnosti za uposlechnutí rozkazu:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-tema-odpovednosti-za-uposlechnuti-rozkazu

Politická práva:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-politicka-prava
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Oblast

Předmět

Občan a právo,
pracovněprávní vztahy

Právo

Učivo RVP
právo a spravedlnost – smysl a účel práva, morálka a právo
právo v každodenním životě – právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům; právní
řád ČR – jeho uspořádání; systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich
význam a obsah, všeobecné podmínky smluv
orgány právní ochrany – funkce a úkoly, právnické profese; účel a průběh občanského
soudního řízení; orgány činné v trestním řízení, jejich úkoly; systém právního poradenství,
činnost a úkoly občanských poraden

Metodiky
Právo a morálka:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-pravo-moralka

Právní odpovědnost:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-pravni-odpovednost

Má práva:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-ma-prava

Trestní právo, trestní odpovědnost (mladistvých) a trestní řízení:
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-trestni-pravo-trestni-odpovednost-mladistvych-trestni-rizeni

Pracovní právo:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-pracovni-pravo-1

Vybraná témata z rodinného práva:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vybrana-temata-z-rodinneho-prava

Mediální právo:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-medialni-pravo

Duševní vlastnictví – ochrana na Facebooku:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-dusevni-vlastnictvi-ochrana-na-facebooku

Soudy:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-soudy
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Oblast

Předmět

Mezinárodní vztahy,
globální svět

Mezinárodní vztahy

Učivo RVP
evropská integrace – podstata a význam; Evropská unie – význam; proces integrace;
orgány EU; jednotná evropská měna
mezinárodní spolupráce – důvody, význam a výhody; významné mezinárodní organizace
a společenství – EU, NATO, OSN, jejich účel a náplň činnosti
proces globalizace – příčiny, projevy, důsledky; globální problémy

Metodiky
V4:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-rok-1918-v4

Globalizace:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-globalizace

Konflikt:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-konflikt

Brexit:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-brexit

Jezídové:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-jezidove

OSN:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-osn

EU:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-evropska-unie-0

Bezpečnost a NATO:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-bezpecnost-nato

Úvod k mezinárodním organizacím:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-uvod-k-mezinarodnim-organizacim
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Předmět

Úvod do filozofie
a religionistiky

Filozofie a religionistika

Učivo RVP
podstata filozofie – základní filozofické otázky, vztah filozofie k mýtu, náboženství, vědě
a umění
filozofie v dějinách – klíčové etapy a směry filozofického myšlení
víra v lidském životě – podoby víry, znaky náboženské víry; náboženské systémy, církve;
sekty

Metodiky
Sedm hlavních hříchů:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-sedm-hlavnich-hrichu

Eldorádo:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-hledani-eldorada

Jan Hus:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-druhy-zivot-jana-husa

Stoicismus:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-marcus-aurelius-stoicismus

Vylez z doupěte! (Idoly jeskyně, rodu, tržiště a divadla v díle Francise Bacona):
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vylez-z-doupete-idoly-jeskyne-rodu-trziste-divadla-v-dile-francise-bacona

Otázka viny:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-otazka-viny

Nemáte co ztratit, jenom své okovy. Marxova filosofie dějin:
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-nemate-co-ztratit-jenom-sve-okovy-marxova-filosofie-dejin

Pragmatismus:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-pragmatismus

Postava filosofa v Platónově alegorii jeskyně a v jeho představě ideálního státu:
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-postava-filosofa-v-platonove-alegorii-jeskyne-v-jeho-predstave-idealniho-statu
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Předmět

Finanční gramotnost
a ekonomie

Ekonomie

Učivo RVP
peníze – funkce peněz, formy platebního styku v tuzemské i zahraniční měně, cenné papíry,
akcie; burza
hospodaření domácnosti – rozpočet domácnosti, typy rozpočtu a jejich rozdíly, tok peněz
v domácnosti; spotřební výdaje, práva spotřebitele, předpisy na ochranu spotřebitele
finanční produkty – způsoby využití přebytku finančních prostředků, spořicí a investiční
produkty, další způsoby investování peněz; řešení nedostatku finančních prostředků,
úvěrové produkty, leasing; úrokové sazby, RPSN; pojištění
bankovní soustava – ČNB a komerční banky, specializované finanční instituce, moderní
formy bankovnictví

Metodiky
Exekuce:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-exekuce-co-je-exekuce-jak-se-ji-branit

Trh:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-trh

Banky:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-banky

Osobní rozpočet:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-osobni-rozpocet
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Předmět

Mediální výchova

Mediální výchova

Učivo RVP
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje
jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli
současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace.
Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost
a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak
orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku
pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění
volného času.

Metodiky
Výroky politiků spojené s táborem Lety u Písku:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-vyroky-politiku-spojene-s-taborem-lety-u-pisku

Argumentační fauly:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-argumentacni-fauly-odkaz-na-neexistujici-autoritu

Bulvár:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-bulvar

Mediální právo:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-medialni-pravo

Deep fake:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-deep-fake

Systém sociálního kreditu (Občanské skóre):

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-system-socialniho-kreditu-obcanske-skore

Spin doctoring:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-spin-doctoring

Infiltrace:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-obchod-se-zdravim

Investigativní žurnalistika:

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-investigativni-zurnalistika
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