
Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Pochopí důležitost výchovy a 
vlivu okolí a na vývoj jedince, 
rozlišuje záměrné a nezáměrné 
působení, vcítí se do života 
jiných kultur, etnických 
skupin. 

- Rozlišuje sociální skupiny 
podle různých hledisek, 
uvědomí si rodinu jako 
nejpřirozenější skupinu. 

- Rozliší, které chování mezi 
spolužáky není v pořádku a 
umí zasáhnout, uvědomí si 
vlastní spoluzodpovědnost 
týkající se zejména prostředí 
ve škole, života ve škole, 
vztahů se spolužáky, pomoci 
spolužáků, atd. 

-  rozlišuje různé skupiny podle 
jejich aktivit, cílů a zájmů, 
uvědomí si vliv skupiny na její 
členy, rozpozná možný 
negativní vliv „kamarádů“ a 
party. 

 

Život ve společnosti 

- socializace, záměrné a nezáměrné 
působení, sociální skupina 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

- péče o dobré vztahy; chování 
podporující dobré vztahy, 
empatie a pohled na svět očima 
druhého, respektování, podpora, 
pomoc; lidská práva jako 
regulativ vztahů; vztahy a naše 
skupina/třída (Mezilidské 
vztahy); 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- uvědomí si, čím vším 
působíme na své okolí, které 
prostředky používáme při 
komunikaci, vnímá, jak určitý 
způsob komunikace působí na 
ostatní, rozpozná chyby, 
kterých se ve vzájemné 
komunikaci dopouštíme, a 
pokusí se je eliminovat. 

- Seznámí se s různorodostí a 
účelem hromadných 
sdělovacích prostředků, 
přemýšlí, podle čeho a jaká 
média si vybíráme, co od nich 
očekáváme. 

- Vysvětlí obsah pojmu kultura, 
- Uvědomí si důležitost 

objektivního pohledu na 
odlišné kultury.  

- Vysvětlí obsah pojmu umění, 
rozliší druhy umění, zamyslí 
se nad jednotlivými funkcemi 
umění. 

 

- komunikace, slovní komunikace, 
mimoslovní komunikace; 

- hromadné sdělovací prostředky. 

 

 

 

 

Člověk a kultura 
- kultura, antropologie, etnografie; 
- umění, druhy umění, funkce; 
- kýč, krása, móda; 
- judaismus, křesťanství, islám, 
hinduismus, buddhismus; 
- animismus, fetišismus, totemismus, 
polyteismus, mýty; 
- pravidla slušného chování, kulturní 
instituce. 
 

VDO 

- demokracie jako protiváha 
diktatury a anarchie; principy 
demokracie; základní kategorie 
fungování demokracie 
(spravedlnost, řád, norma, 
zákon, právo, morálka); 

význam Ústavy jako základního 
zákona země; demokratické 
způsoby řešení konfliktů a 
problémů v osobním životě i ve 
společnosti. (Principy 
demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Uvědomí si, že vnímání krásy 
je subjektivní, zamyslí se nad 
tím, co ovlivňuje naši 
představu o kráse, diskutuje o 
tom, v čem spočívá krása 
člověka. 

-  Porovná pravidla 
náboženských systémů, 
zamyslí se nad významem 
náboženství, uvědomí si, jak 
může víra ovlivnit život, 
postoje a chování lidí 

- Zamyslí se nad původem 
náboženství a jeho významem, 
uvědomí si důležitost znalosti 
příslušné kultury ve styku 
s lidmi této kultury. 

- Rozpozná, jaké chování 
vyžaduje konkrétní situace, 
umí se kulturně chovat, 
využívá nabídek kulturních 
institucí a osvojí si aktivní 
životní styl. 

 

 MKV 

- jedinečnost každého člověka a 
jeho individuální zvláštnosti; 
poznávání vlastního kulturního 
zakotvení; respektování 
zvláštností různých etnik 

(zejména cizinců nebo 
příslušníků etnik žijících v místě 
školy); základní problémy 
sociokulturních rozdílů v České 
republice a v Evropě (Kulturní 
diference). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Uvědomí si, kolik krásných a 
zajímavých míst se nachází 
v naší zemi, seznámí se 
nejvýznamnějšími 
architektonickými (a 
uměleckými) styly a jejich 
základními znaky. 

- Zamýšlí se nad působením 
člověka na přírodu, jeho 
příčinami a následky a nad 
možnostmi nápravy. 

- Uvědomí si, že ochrana 
životního prostředí se týká 
každého z nás a je pro všechny 
důležitá, navrhuje řešení 
týkající se problému životního 
prostředí. 

- Rozlišuje potřeby důležité pro 
plnohodnotný život od potřeb 
marnotratných, uvědomí si 
nezbytnost uspokojování 
psychických potřeb, zamýšlí se 
nad činiteli, které ovlivňují 
podmíněno, vyjmenuje 
základní biologické potřeby. 

 

Přírodní a kulturní bohatství 

- přírodní a kulturní památky, 
architektonické styly; 

- organizace a instituce pro ochranu 
životního prostředí. 

Majetek 

- potřeby, druhy potřeb, statky a 
služby, peníze, funkce peněz; 

- majetek, druhy majetku; 

- konzumní společnost, životní 
úroveň. 

 

- rovnocennost všech etnických 
skupin a kultur; odlišnost lidí, 
ale i jejich vzájemná rovnost; 
postavení národnostních menšin; 
základní informace o různých 
etnických a kulturních skupinách 
žijících v české a evropské 
společnosti; různé způsoby 
života, odlišné myšlení a 
vnímání světa; projevy rasové 
nesnášenlivosti - jejich 
rozpoznávání a důvody vzniku 
(Etnický původ); 

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 

180 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Rozlišuje a porovnává různé 
formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, a 
způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady. 

- Zamýšlí se nad významem 
majetku pro život člověka, nad 
potřebou ho vlastnit a 
schopností dobře hospodařit 
s různými druhy majetku a nad 
příčinami poškozování 
veřejného majetku. 

- Umí vysvětlit, co ovlivňuje 
životní úroveň lidí, uvědomí 
si, že kvalitu života nelze 
hodnotit jen podle majetku, 
zamýšlí se nad příčinami 
orientace člověka na hmotnou 
spotřebu, ujasní si vztah 
k penězům a majetku.  

- Vysvětlí, k čemu slouží 
bankovní účet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk, stát a hospodářství 

- na příkladech ukáže vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede 
příklady použití debetní a kreditní 
platební karty, vysvětlí jejich 
omezení 

 

odpovědnost a přispění každého 
jedince za odstranění 
diskriminace a předsudků vůči 
etnickým skupinám; 
nekonfliktní život v 
multikulturní společnosti; 

otázka lidských práv, základní 
dokumenty (Princip sociálního 
smíru a solidarity). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Uvede příklady různých 
způsobů hotovostního a 
bezhotovostního placení a 
posoudí rizika těchto způsobů 
placení v konkrétní situaci.  

-  Rozlišuje různé formy státu, 
znaky státu a rozumí pojmům 
demokracie, autokracie, 
republika, teokracie. 

- Rozpozná, které principy jsou 
demokratické a které ne, 
uvědomí si spoluzodpovědnost 
všech občanů 
v demokratickém státě. 

Vysvětlí význam volebního práva, 
rozliší volby obecní, krajské, 
parlamentní, prezidentské, volby do 
evropského parlamentu 

- Rozlišuje různé formy státu, 
znaky státu a rozumí pojmům 
demokracie, autokracie, 
republika, teokracie. 

 

Řízení společnosti 

- stát, formy státu, znaky státu; 

- demokracie; 

- volby, volební právo; 

- možnosti zapojení do veřejného 
života, státní správa, samospráva. 

 

MV 

- pěstování kritického přístupu 
ke zpravodajství a reklamě; 
rozlišování zábavních 
(„bulvárních“) prvků ve sdělení 
od informativních a společensky 
významných; hodnotící prvky ve 
sdělení (výběr slov a záběrů); 
hledání rozdílu mezi 
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením; chápání 
podstaty mediálního sdělení, 
objasňování jeho cílů a pravidel; 
identifikování základních 
orientačních prvků 

v textu (Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení); 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Rozpozná, které principy jsou 
demokratické a které ne, 
uvědomí si spoluzodpovědnost 
všech občanů 
v demokratickém státě. 

- Vysvětlí význam volebního 
práva, rozliší volby obecní, 
krajské, parlamentní, 
prezidentské, volby do 
evropského Umí vysvětlit, 
proč je spolupráce mezi 
zeměmi Evropy důležitá a jaký 
má přínos pro občany EU, umí 
vyhledat základní informace a 
zajímavosti o členských 
státech EU. 

- Uvědomí si, jak první dojem a 
negativní zkušenosti mohou 
poznamenat naše chování, 
vcítí se do situace 
diskriminovaného člověka, 
zamýšlí se nad vlastním 
vnímání ostatních a nad tím, 
jak druzí mohou vnímat jeho. 

 

 

Svět kolem nás 

- Evropská unie, její úkoly, členské 
země EU; 

- národnostní menšiny, předsudky; 

- OSN, NATO, konsensus; 

- mimořádné události, jednotky 
integrovaného záchranného systému, 
třídění raněných S 

- různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a jejich funkce; 
rozdíl mezi reklamou a zprávou 
a mezi „faktickým“ a 
„fiktivním“ obsahem; hlavní 
rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od médii zobrazovaných 
stereotypů, jako reprezentace 
reality); vztah mediálního 
sdělení a sociální zkušenosti 
(rozlišení sdělení potvrzujících 
předsudky a představy od 
sdělení vycházejících ze znalosti 
problematiky a nezaujatého 
postoje); identifikace 
zjednodušení mediovaných 
sdělení, opakované užívání 
prostředků (ve zpravodajství, 
reklamě i zábavě) (Interpretace 
vztahu mediálních sdělení a 
reality). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Uvede příklady činnosti 
některých mezinárodních 
organizací, vyzkouší metodu 
konsenzu. 

- Uvědomí si důležitost 
sebeochrany při mimořádných 
událostech a nutnost vzájemné 
pomoci, umí rozpoznat 
varovné signály, správně 
používá telefonní linky 
tísňového volání, vyzkouší si 
první pomoc v případě 
mimořádných událostí. 

- Objasní důležitost dodržování 
lidských práv a nutnost jejich 
ochrany, jednoduše popíše 
charakter lidských práv a 
odliší je od ostatních práv a 
povinností. 

- Zamýšlí se nad původem 
diskriminace a xenofobie, vcítí 
se do pozice „odlišného, 
jiného“ člověka, uvědomí si, 
zda nepřistupujeme k ostatním 
lidem s nějakými předsudky, 
popřípadě tyto předsudky  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

pojmenuje. 
- Chápe pravidla a autoritu jako 

nutnost pro svou ochranu a 
fungování společného života, 
rozpozná porušování svobody, 
uvědomuje si problémy 
vznikající uplatňování 
protichůdných práv. 

-  Rozpozná co je dobré a 
morální. 

 

   

 


