
Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

194 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Zná základní práva a 
povinnosti vyplývající z jeho 
příslušnosti k obci, státu a 
Evropské unii a ví, kde a jak se 
svých práv domáhat, umí 
komunikovat s úřady a ví, jak 
by se měl ve styku s nimi 
chovat. 

- Uvědomuje si, že svým 
aktivním přístupem se může 
podílet na veřejném životě 
v obci, může ho spoluutvářet a 
podílet se na rozhodování o 
důležitých otázkách v životě 
obce. 

- Umí charakterizovat právní řád 
ČR, jeho prameny, rozumí 
pojmu zákonnost a rozlišuje 
jednotlivá právní odvětví. 

 

Občan 

- občanství, práva a povinnosti 
vyplývající z příslušnosti k obci, 
státu a EU, obrana státu 

-  - občanský život v obci; úřady 
obce a komunikace s nimi 

- občanský život v ČR 
- život v EU 

 

Občan a právo 

- právní řád ČR, odvětví práva 
- občanskoprávní vztahy, 

způsobilost k právům a 
povinnostem, způsobilost 
k právním úkonům 

 

OSV 

Morální rozvoj 

- analýzy vlastních i cizích 
postojů a hodnot a jejich projevů 
v chování lidí; vytváření 
povědomí o kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlivost, respektování atd.; 
pomáhající a prosociální chování 
(člověk neočekává protislužbu); 
dovednosti rozhodování v eticky 
problematických situacích 
všedního dne (Hodnoty, postoje, 
praktická etika). 
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Ročník: devátý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Uvědomuje, že v různých 
životních situacích vstupuje do 
různých právních vztahů, 
rozumů pojmům způsobilost 
k právům a povinnostem a 
způsobilost k právním 
úkonům. 
 

- Zná strukturu Ústavy, má 
přehled o jejím obsahu a 
rozumí jejímu postavení 
v českém právním řádu. 

-  Rozumí pojmu vlastnictví a je 
si vědom práv (povinností) 
z něho vyplývajících, zná 
způsoby, jakým může majetek 
nabýt (pozbýt), rozumí 
pojmům dědictví ze zákona a 
ze závětí, umí vysvětlit, kdy a 
jak může být vlastnické právo 
omezeno oprávněně a ví jak 
zamezit či předcházet 
neoprávněnému omezování 
vlastnického práva. 

 

- Ústava ČR a její postavení 
v právním řádu ČR 

- vlastnické právo, způsoby 
nabývání (pozbývání) 
vlastnictví, dědictví a omezení 
vlastnického práva, ochrana 
majetku 

 

- pojištění majetku 
- občanskoprávní smlouvy 
- odpovědnost za škodu 

 

 

VDO 

- občan jako odpovědný člen 
společnosti; Listina základních 
práv a svobod, práva 
a povinnosti občana; úloha 
občana v demokratické 
společnosti; základní principy 
a hodnoty demokratického 
politického systému 

(právo, spravedlnost, 
diferenciace, různorodost); 
principy soužití s minoritami 
(Občan, občanská společnost a 
stát). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Rozumí pojmu autorské právo 
a je si vědom nezákonnosti 
jeho porušování a sankcí, které 
jsou s ním spojeny. 

- Rozlišuje druhy 
občanskoprávních smluv a zná 
formy a pravidla jejich 
uzavírání (včetně sankcí za 
jejich nedodržování). 

-  Rozumí pojmu odpovědnost 
za škodu a je si vědom své 
odpovědnosti před zákonem za 
své občanské chování i 
důsledků, když škodu svým 
nevhodným počínáním 
způsobí. 

- Zná orgány právní ochrany a 
rozumí jejich postavení 
v právním systému ČR, 
rozumí pojmu sankce a 
způsobům sankcionování. 

- Rozumí pojmu přestupek, ví, 
k jakým přestupkům může 
dojít a kde a jak probíhá 
přestupkové řízení. 

 

Právní ochrana 

- orgány právní ochrany a sankce 
- přestupky a právní řízení 
- občanské soudní řízení 
- trestní právo 
- trestné činy nezletilých a 

mladistvých 
-  

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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Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Zná účel, průběh a účastníky 
občanského soudního řízení a 
ví, na jaký soud a jakým 
způsobem se může v případě 
potřeby obrátit. 

- Rozumí pojmu trestní právo a 
umí pojmenovat některé 
nejzávažnější trestní činy, zná 
průběh trestněprávního 
soudního řízení a uvědomuje si 
jeho společenský smysl. 

- Rozumí pojmu trestněprávní 
zodpovědnost a rozlišuje 
trestní odpovědnost nezletilých 
a mladistvých, uvědomuje si 
problém, který vzniká při 
páchání trestné činnosti 
nezletilých a mladistvých 

- rozlišuje a porovnává úkoly 
orgánů právní ochrany občanů, 
uvede příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování 
trestných činů 

 
 

- korupce 
- právo v každodenním životě – 

význam právních vztahů; 
důležité právní vztahy a závazky 
z nich vyplývající; základní 
práva spotřebitele; styk s úřady 

 

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 
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Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklad 

- diskutuje o příčinách a 
důsledcích korupčního jednání 

- Ví, jaké okolnosti a faktory 
jsou důležité při výběru 
budoucího povolání (střední 
školy), umí posoudit vlastní 
schopnosti a vlastnosti důležité 
s ohledem na volbu povolání. 

- Zná postup, jakým může získat 
brigádu, zaměstnání, orientuje 
se na úřadu práce a umí 
využívat jeho služby. 

- Zná zdroj pracovního práva a 
ví, jak vymezuje právní vztah 
zaměstnance a zaměstnavatele, 
ví, jak a za jakých podmínek 
lze uzavřít (rozvázat) pracovní 
poměr. 

 

Pracovní právo 
- volba povolání 
- zaměstnání, brigáda, úřady 

práce 
- zákoník práce. 
 

 

a reality); 

- organizace a postavení médií 
ve společnosti; faktory 
ovlivňující média, interpretace 
vlivů působících na jejich 
chování; způsoby financování 
médií a jejich dopady; vliv médií 
na každodenní život, společnost, 
politický život a kulturu z 
hlediska současné i historické 
perspektivy; role médií v 
každodenním životě jednotlivce, 
vliv médií na uspořádání dne, na 
rejstřík konverzačních témat, na 
postoje a chování; role médií v 
politickém životě (předvolební 
kampaně a jejich význam) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Zná pramen rodinného práva a 
základní právní vztahy a 
situace v rodině, které 
upravuje, uvědomuje si 
sociální a ekonomické výhody 
plynoucí z uzavření manželství 
a výchovy dětí. 

- Uvědomuje si, jaká práva a 
povinnosti má vůči svým 
rodičům a budoucím dětem, ví, 
o způsobech, jak může stát 
zasáhnout do výchovy dětí, 
aby ochránil jejich práva. 

- Rozumí tomu, jakým 
způsobem stát ovlivňuje 
fungování ekonomiky, rozumí 
základním ekonomickým 
pojmům. 

- Ví, kdo a jak hospodaří 
s penězi státu, zná základní 
druhy daní a způsoby, jak je 
s nimi nakládáno. 

 

Rodinné právo 
- zákon o rodině, rodina, 

manželství 
- mateřství, rodiče a děti 

 
Stát a hospodářství 
- ekonomika, základní 

ekonomické pojmy, ekonomická 
role státu; 

- státní rozpočet, daně; 
- sociální síť, zdravotní a sociální 
pojištění, pojišťovny a pojišťování; 
- peněžní ústavy, ČNB; 
- právní subjekty podnikání; 
- hospodaření – rozpočet domácnosti, 
úspory, investice, úvěry, splátkový 
prodej, leasing; rozpočet státu, typy 
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam 
daní 

 

vliv médií na kulturu (role filmu 
a televize v životě jednotlivce, 
rodiny, společnosti); role médií 
v politických změnách 
(Fungování a vliv médií ve 
společnosti). 
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Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Orientuje se ve způsobech, jak 
stát financuje zdravotnictví a 
sociální péči, ví, jaké práva 
vyplývají z úhrady 
zdravotního a sociálního 
pojištění a diskutuje o nich. 

- Zná další druhy pojištění a 
pravidla při jejich sjednávání. 

- Rozlišuje jednotlivé druhy 
peněžních ústavů, ví, jak se 
orientovat v jejich nabídce 
služeb a jak je využívat, 
rozumí postavení a roli ČNB 
na peněžním trhu. 

- Zná různé způsoby podnikání, 
zdroje práva a také podmínky, 
za jakých může podnikat, 
uvědomuje si postavení 
podnikatelů na trhu, ale také 
případná rizika podnikání. 

- Pojmenovává globální 
problémy lidstva, diskutuje o 
příčinách a způsobech řešení, 
uvědomuje si stav životního 
prostředí, způsoby jeho 
poškozování a odpovědnost  

- banky a jejich služby – aktivní a 
pasivní operace, úročení, pojištění, 
produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání 
prostředků 

-výroba, obchod, služby – jejich 
funkce a návaznost 

- principy tržního hospodářství – 
nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, 
inflace; podstata fungování trhu; 
nejčastější právní formy podnikání 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- každého člověka i lidstva jako 
celku za budoucnost planety. 

- Uvědomuje si rizikový stav 
související s přelidněním 
planety, rozumí problémům 
třetího světa a nutnost 
bohatých států podílet se na 
jejich řešení. 

- Uvědomuje si svoji 
zodpovědnost za vlastní život, 
má představu o své cestě ke 
štěstí a způsobech jejího 
naplnění. 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
- objasní účel důležitých 

symbolů našeho státu 
a způsoby jejich používání  

- rozlišuje projevy vlastenectví od 
projevů nacionalismu 

 

Globální svět 
- problémy současného světa; 
- životní prostředí; 
- přelidnění, problémy, třetí svět, 
mezinárodní organizace; 
- uvede příklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní postoj ke 
způsobům jeho potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR při zajišťování 
obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 
- Životní perspektivy 
- životní plány a cíle. 
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Učivo Tematické okruhy 
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Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje 

- zhodnotí nabídku kulturních 
institucí a cíleně z ní vybírá akce, 
které ho zajímají 

- kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

- uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace v různých 
životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem  

- objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám  
 

Globální svět 
- problémy současného světa; 
- životní prostředí; 
- přelidnění, problémy, třetí svět, 
mezinárodní organizace; 
- uvede příklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní postoj ke 
způsobům jeho potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR při zajišťování 
obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 
- Životní perspektivy 
- životní plány a cíle. 
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Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 
rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v 
chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

- posoudí a na příkladech doloží 
přínos spolupráce lidí při řešení 
konkrétních úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, ve škole, 
v obci. 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
- objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní osobnosti 
a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 
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Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i 
společných cílů, objasní význam vůle 
při dosahování cílů a překonávání 
překážek 
- rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky hodnotí a 
vhodně koriguje své chování a jednání 

   - popíše, jak lze usměrňovat a 
kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 
překonávat osobní nedostatky a 
pěstovat zdravou sebedůvěru. 

 

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 
- rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví a uvede jejich příklady 

- objasní potřebu dodržování zásad 
ochrany duševního vlastnictví a jejich 
znalost uplatňuje ve svém jednání 
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Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

dodržuje zásady hospodárnosti, popíše 
a objasní vlastní způsoby zacházení 
s penězi a se svým i svěřeným 
majetkem, vyhýbá se rizikům 
v hospodaření s penězi 
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a 
jaké služby občanům nabízejí 
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady 
jejich součinnosti 

na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu. 

- uvede a porovná nejobvyklejší 
způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

 
 
 

   



Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

206 

 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- na příkladu chování kupujících 
a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, 
objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její 
změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz 

- rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směruje 
své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze 
státního rozpočtu získávají 
občané 

- uvede a porovná nejobvyklejší 
způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

 

 

   



Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

207 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- na příkladu chování kupujících 
a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, 
objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její 
změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz 

- na příkladu chování kupujících 
a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, 
objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její 
změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz 

přiměřeně uplatňuje svá práva a 
respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod 

 

   

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

208 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů - vlastnictví, 
pracovní poměr, manželství 
- provádí jednoduché právní úkony a 
chápe jejich důsledky, uvede příklady 
některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem 
věci 
- dodržuje právní ustanovení, která se 
na něj vztahují, a uvědomuje si rizika 
jejich porušování  
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 
právní ochrany občanů, uvede 
příklady jejich činnosti a spolupráce 
při postihování trestných činů 

   - rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, uvede 
jejich příklady. 

 

 

   

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

209 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 
GLOBÁLNÍ SVĚT 
- popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede 
příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatňování 

- uvede některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém 
dění a popíše výhody spolupráce mezi 
státy, včetně zajišťování obrany státu 
a účasti v zahraničních misích 

- uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady 
a zápory 
- uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život lidstva 

 

   

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

210 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

objasní souvislosti globálních a 
lokálních problémů, uvede příklady 
možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni 
- v obci, regionu 

- uvede příklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní postoj ke 
způsobům jeho potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR při zajišťování 
obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 

 

   

 

 


