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6. Průřezová témata 
Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako témata, která jsou v současnosti vnímána jako 

aktuální. Tato témata mají především ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků. Průřezová 
témata procházejí jako důležitý formativní prvek celým vzděláváním, proto vzdělávání na gymnáziu 
v tomto smyslu navazuje na průřezová témata v základním vzdělávání, kde se s nimi žáci setkávají 
poprvé.  

Průřezová témata tvoří povinnou součást vzdělávání. Promítají se nejen svým výchovným 
zaměřením, ale i obsahem do vzdělávacích oblastí (oborů) a pomáhají doplňovat či propojovat, co si 
žáci během studia osvojili. Pojetí a funkce průřezových témat příznivě ovlivňují i proces utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí. 

Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku průřezového 
tématu, v níž je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu ve vzdělávání na gymnáziu. Dále 
je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
jak v oblasti postojů a hodnot, tak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností.  

Obsah průřezových témat doporučený pro vzdělávání na gymnáziu je rozpracován 
do tematických okruhů, které obsahují nabídku témat (činností, námětů). Všechny tematické okruhy 
jsou povinné (škola musí zařadit do svého ŠVP všechny tematické okruhy), hloubka, rozsah (výběr 
témat) a formy jejich realizace jsou zcela v kompetenci školy a konkretizují se v ŠVP.  

Průřezová témata lze realizovat jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, je 
možné jim věnovat samostatné projekty, semináře, kurzy, besedy apod., případně je lze realizovat 
jako samostatný vyučovací předmět. Uvedené formy lze libovolně kombinovat. 

Účinnost výchovného působení průřezových témat je podporována také vytvořením 
odpovídajícího klimatu třídy i celé školy a kromě toho i využíváním dalších vhodných příležitostí 
(například divadelní a filmová představení, televizní a rozhlasové pořady, výstavy, přednášky, besedy, 
výukové programy), se kterými se žáci setkají mimo školu. 

Do vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií jsou zařazena 
tato průřezová témata: 
• Osobnostní a sociální výchova; 
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; 
• Multikulturní výchova; 
• Environmentální výchova; 
• Mediální výchova. 

6.1.Osobnostní a sociální výchova 

Charakteristika průřezového tématu 
Osobnostní a sociální výchova vyplývá na jedné straně z obecných tendencí vývoje tohoto světa 

a nároků, které takový vývoj před středoškolské vzdělávání staví, a na druhé straně bezprostředně 
z výchozích kapitol RVP G, které již výše zmíněné nároky reflektují. Osobnostní a sociální výchova 
pomáhá žákům vést zdravý a zodpovědný život jako jednotlivcům i členům společnosti, poskytuje 
žákům příležitosti přemýšlet o svých zkušenostech a o vlastním vývoji. Rozvíjí u žáků sebeúctu, 
sebedůvěru a schopnost přebírat zodpovědnost za své jednání v různých životních situacích, při 
sebevzdělávání a při práci. Učí rozumět hodnotě mezilidských vztahů a respektovat názory, potřeby 
a práva ostatních. 

Znalosti a dovednosti získané v rámci Osobnostní a sociální výchovy mohou žákům pomoci též 
reagovat na morální, sociální a kulturní otázky, které před nimi vyvstávají na cestě životem. 

Globalizace a další sociokulturní jevy přinášejí nemalému množství lidí řadu rizik (např. 
ohrožení psychické stability i fyzické existence nevhodným zacházením s produkty vědy a techniky; 
sociální problémy související s rychlostí a nepředvídatelností ekonomických pohybů; zvýhodňování 
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podmínek pro globální terorismus; rychlé rozrušování dříve dlouhodobě stabilních sociálních vazeb 
a kulturních celků; devastace životního prostředí). 

Současně s objevováním se a působením těchto rizik hledají lidé cesty, jak jim zabránit nebo jak 
redukovat jejich destruktivní dopady na jedince i společnost. Jeden z podstatných směrů, jímž se tyto 
snahy ubírají, směřuje k pedagogicky ovlivňovanému osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého 
jedince ve společnosti. K takovému rozvoji, který by založil v lidech předpoklad schopností: 
• vytvářet a udržovat si maximum osobní stability, vyrovnávat se s riziky, pečovat o své 

psychosomatické zdraví; 
• pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a v procesech sociální interakce ve všech jejích podobách 

(osobní, politické, interkulturní, profesní, společenské atd.) jednat co nejefektivněji ve prospěch 
svůj i druhých lidí. 
Průřezové téma směřuje k: 

• rozvoji osobnostních, individuálních předpokladů každého jedince pro život se sebou samým 
i s druhými lidmi v aktuálním společenském kontextu; 

• rozvoji sociálních (interakčních, vztahových) dovedností pro život s druhými lidmi; 
• rozvoji etických předpokladů pro život ve společenství lidí a v tomto světě vůbec. 

Akcent na rozvoj výše uvedených schopností, dovedností a předpokladů v rámci studia (a tedy 
také důvod zařazení tématu do RVP G) vyplývá z aktuálního pojetí všeobecného vzdělání reagujícího 
na výše uvedené skutečnosti. Pokud má být gymnázium i nadále školou poskytující toto vzdělání, pak 
se prakticky nemůže vyhnout obecné tendenci rozvíjet obecně lidský potenciál žáků. Znamená to 
nejen orientovat je v kultuře a vědách, ale též nabídnout jim vzdělávací příležitost pro rozvoj různých 
typů životních dovedností. Jejich prostřednictvím může žák optimalizovat svou praktickou schopnost 
orientovat se v sociálních situacích a také zhodnocovat vzdělání, které mu gymnázium poskytne 
v jiných vzdělávacích oborech. 

Průřezové téma svou obecností souvisí prakticky se všemi vzdělávacími oblastmi RVP G. Oblast 
Jazyk a jazyková komunikace se setkává s tématy, která se v rámci průřezového tématu týkají 
mezilidské komunikace; oblast Člověk a příroda se může prolnout např. s tematikou ochrany a rozvoje 
fyzické složky osobnosti, zdravého životního stylu i biologického základu sociálního lidského 
chování, etiky ve vztahu k životnímu prostředí; oblast Člověk a společnost se může setkat 
s Osobnostní a sociální výchovou opět na poli komunikace, mezilidských vztahů, sociálních a 
ekologických problémů, interkulturních kontaktů a dovedností, na poli etiky lidského chování atd.; 
oblast Člověk a svět práce se snadno prováže s tématy týkajícími se práce na sobě samém, plánování 
života, rozvoje studijních dovedností, rozvoje řady sociálních dovedností a postojů potřebných pro 
spolupráci, organizování druhých lidí i zvládání konkurence; oblast Člověk a zdraví může být 
průřezovým tématem významně podpořena např. ve směřování k zdravému životnímu stylu, 
psychohygieně a hygieně komunikace; oblast Umění a kultura má jednoznačně kontakt s průřezovým 
tématem díky akcentu na rozvoj kreativity, rozvoj emoční inteligence atd. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci: 

• uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života, kultury a každého 
jednotlivého člověka; 

• uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj mravní rozměr; 
• uvědomit si hodnotu lidské spolupráce; 
• uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné řešení. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci:  

• směřovat k porozumění sobě samému, vytvářet vyvážené sebepojetí: 
- rozpoznávat a zvládat vlastní pocity; 
- uvědomovat si své osobní kvality, dovednosti, úspěchy a potenciál a hodnotit je; 
- uvědomovat si svou vlastní identitu;  
- rozvíjet sebedůvěru a zodpovědnost a využívat své schopnosti; 
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- v souladu s tím nastavovat své osobní cíle a plánovat osobní rozvoj;  
- uvědomovat si, jak ho vnímají ostatní, umět přijímat chválu i kritiku, úspěch i neúspěch 

pozitivním způsobem a umět se poučit ze zkušenosti; 
- prezentovat se účelně v různých situacích; 

• hledat cesty, jak čelit zátěžím vyplývajícím z charakteru života v dané době; 
• rozpoznávat faktory ovlivňující duševní energii a kreativitu; 
• nabýt specifické dovednosti (seberegulativní i komunikační) pro zvládání různých sociálních 

situací (komunikačně složité situace, soutěž, spolupráce, pomoc atd.); 
• vytvořit si rejstřík různých variant chování a zodpovědně se rozhodovat o využití různých typů 

chování a jednání v různých situacích; 
• porozumět sociální skupině, v níž žije; 
• tvořit kvalitní mezilidské vztahy, brát ohled na druhé; být si vědom svých práv, závazků 

a zodpovědnosti v rámci skupiny i práv a závazků druhých; 
• umět spolupracovat; 
• věnovat pozornost morálnímu jednání a interpretaci etických fenoménů ve vlastním jednání; 
• zkoumat reálie a témata každodenního života člověka; 
• znát základy teorie jevů, s nimiž se v Osobnostní a sociální výchově setkává, a zamýšlet se nad 

nimi. 

Tematické okruhy průřezového tématu 
POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ VLASTNÍ OSOBNOSTI 

• „já“ sám o sobě, mé chování, myšlení a prožívání 
• jak rozumím vlastnímu tělesnému, psychickému a sociálnímu vývoji, jaký mám vztah 

k vlastnímu tělu a vlastní psychice  
• jak jsem schopen vnímat se pozitivně 
• jak rozumím vlastní jedinečnosti  
• jaký chci být a proč 
• co skutečně dělám a co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj 
• jak se obvykle chovám − jaké způsoby chování a jednání volím 
• můj vztah k lidem 
• jak se učím osvojovat si různé jevy ve škole i v životě mimo školu 
• co a jak mohu trénovat, aby se kvalita mého učení zlepšila 
• jak rozvíjet zdravý a bezpečný životní styl 
• jak být připraven na životní změny  
• já a moje sociální role nynější i budoucí (žák, občan, rodič apod.) 

SEBEREGULACE, ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
• reflexe sebeovládání – mapování situací, kdy užívám svou vůli  
• péče o sebe sama  
• předcházení zátěžovým situacím, stresům atd.  
• strategie zvládání zátěžových situací tak, aby co nejméně ublížily  
• relaxace  
• celková péče o vlastní zdraví  
• jak mohu používat komunikační dovednosti k odolávání neužitečnému nátlaku  
• kde vyhledávat informace a profesionální poradenství, jaké existují zdroje pomoci 

a organizace, které podporují jednotlivce a vztahy v době krize  
• jak jsem schopen si organizovat čas  
• systematičnost mých snah a činností  
• mé organizační schopnosti a dovednosti  
• já v roli vedoucího a v roli vedeného 
• jak ovládám myšlenkové postupy řešení problémů a co se v této oblasti mohu dále učit  
• jak se ovládám v situacích řešení problémů  
• jak a kdy činím ve svém životě rozhodnutí a důležité volby  
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• jak ovládám sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v interakci s druhými lidmi 
a co se v této oblasti mohu dále učit 

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 
• verbální a neverbální komunikace (specifika) 
• co vím o svém komunikačním chování 
• lidská komunikace a jak jí rozumím 
• dovednosti spojené s následujícími kvalitami komunikace a jak je mohu dále rozvíjet: 

- vnímající komunikace (na partnera orientované vnímání, aktivní naslouchání) 
- rozumějící komunikace (porozumění komunikačním signálům v řeči lidského těla 

i řeči slov ve vlastní kultuře i v kontaktu s kulturami jinými) 
- respektující komunikace (způsoby komunikačního chování respektujícího odlišnosti 

názorů, postojů, kultur, národností) 
- přesná komunikace (srozumitelnost, jasnost, přesnost sdělení, přesvědčování 

a argumentace) 
- pozitivní komunikace (vyváženost negativních a pozitivních výroků, otevřenost, 

komunikace partnerů jako inspirace) 
- tvořivá komunikace (plynulost, pohotovost, bohatost, výrazovost, nápaditost, 

estetizovanost komunikace) 
- účelově efektivní komunikace (otevřenost, asertivnost, komunikační taktiky, účelné 

způsoby komunikace při spolupráci, vyjednávání a při řešení problémových, 
respektive konfliktních situací) 

MORÁLKA VŠEDNÍHO DNE 
• jaké jsou mé hodnotové žebříčky 
• jakou morálku vyznávám ve vztahu k sobě, ve vztahu k ostatním lidem (kulturám), 

ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí vůbec 
• jak morálně jednám v praktických situacích všedního dne 
• jak přebírám zodpovědnost v různých situacích  
• jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém 

životě 
• jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem 
• jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na 

demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách) 
• moje hodnoty a moje sociální role současné i budoucí (žák, sportovec, přítel, rodič, občan, 

zaměstnanec a další)  
• já a sociální a morální dilemata doby, v níž žiji  

SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽ  
• můj vztah ke spolupráci a k soutěži  
• které mé osobnostní předpoklady jsou výhodné a naopak nevýhodné pro situace 

spolupráce a které pro situace soutěžení, konkurence atd. 
• nakolik chci být originální a nakolik se umím přizpůsobovat druhým 
• jak se ovládám v situacích, kdy se věci nedějí podle mé představy 
• jak spolupracovat s lidmi, kteří jsou jiní než já sám, a jak rozvíjet vztahy s dospělými  
• jak jsem schopen přijímat názory druhých lidí jako možná východiska pro svůj další 

rozvoj 
• jak fungovat jako člen skupiny a komunity, jak prokazovat ochotu ke spolupráci 

s ostatními 
• sociálně komunikační dovednosti výhodné pro spolupráci (jasná komunikace, 

argumentace, řešení sporů) 
• jak mohu a umím pomáhat, podporovat jiné lidi, poskytovat rady  
• jak mohu a jsem ochoten podílet se na obecně prospěšných aktivitách 
• jak umím rozpoznat situace soutěže a jak je prožívám 
• jak zvládám situace soutěže a jaké v nich používám taktiky 
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6.2.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Charakteristika průřezového tématu 
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech představuje 

v RVP G kritický pohled na aktuálně chápané globalizační a rozvojové procesy současného světa. 
Rostoucí propojování aktivit ve všech oblastech lidského života, vnímání globálních hospodářských, 
sociálních, politických, kulturních a environmentálních příznivých prvků a jevů, ale i problémů, 
proniknutí do podstaty evropské integrace a porozumění sobě samému v tomto kontextu, to vše jsou 
hlavní přínosy daného tématu pro vzdělávání na gymnáziu. 

Nejvhodnějším způsobem, jak toto průřezové téma efektivně naplňovat, je jeho integrace 
do různých vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů. Silnou stránkou 
průřezového tématu je získané informace takto zařazovat do uceleného systému vědomostí, 
dovedností, schopností, postojů a hodnot, se kterými vstupuje žák gymnázia do života. Příležitosti 
k realizaci průřezového tématu poskytuje celý RVP G. Především je to vzdělávací oblast Člověk 
a společnost ve všech jejích součástech se zvláštním důrazem na výchovu k občanství a politické 
kultuře (vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ, zejména tematický okruh Mezinárodní 
vztahy, globální svět, a také vzdělávací obor Dějepis), dále rovněž oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace a Umění a kultura. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se evropská a globální dimenze 
uplatňuje především ve vzdělávacím oboru Geografie, kde zahrnuje prakticky všechny tematické 
okruhy (Přírodní prostředí, Sociální prostředí, Životní prostředí, Regiony), dále ve vzdělávacím oboru 
Biologie (v ekologické tematice všech okruhů). Nelze opomenout také dílčí tematiku obsaženou 
v dalších vzdělávacích oborech této oblasti (Fyzika, Chemie) – vztah člověka k technice 
a technologiím, stejně tak i výchovu ke zdravému životnímu stylu, tělesné kultuře a posilování fyzické 
odolnosti (vzdělávací oblast Člověk a zdraví). Nezastupitelným prostředkem k realizaci evropské a 
globální dimenze je v RVP G vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační 
technologie. Využívání těchto digitálních technologií umožňuje aktivní postupy a formy učení, účast 
v mezinárodní komunikaci a projektech. Současné globalizační a rozvojové procesy jsou podporovány 
šířením dalších moderních technologií (chemické technologie, biotechnologie, technologie v lékařství, 
průmyslové technologie), bez kterých není možný vědecký a společenský (udržitelný) rozvoj. 

Realizace Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve školní praxi přesahuje 
možnosti tradiční předmětové výuky. Vyžaduje efektivní týmovou spolupráci učitelů, aplikaci 
inovačních a netradičních vzdělávacích a výchovných postupů, technik, metod a forem, kooperaci 
mezi žáky, vytváření projektů, využívání a podporu mimotřídních forem a zájmových aktivit. 
Realizaci průřezového tématu podporují také např. kontakty s významnými osobnostmi veřejného 
života, se sociálními partnery, s humanitárními organizacemi, s kulturními a společenskými 
institucemi v regionu nebo spolupráce se zahraničními partnerskými školami, zvláště evropskými.  

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci: 

• přijímat zodpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žije; 
• aktivně se podílet na řešení místních problémů, přispívat k řešení problémů na regionální, 

národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích vyžadujících dlouhodobé společné úsilí; 
• být vnímavý ke kulturním rozdílnostem, chápat je jako obohacení života, učit se porozumět 

odlišnostem; 
• uvědomovat si potřebu a přínos mezilidské soudržnosti a spolupráce;  
• ctít a rozvíjet duchovní a etické hodnoty, zejména racionalitu, toleranci, sociální spravedlnost 

a demokracii; 
• respektovat odlišné názory a pohledy jiných lidí na svět; 
• být solidární s lidmi žijícími v obtížných podmínkách; 
• vnímat, respektovat a ochraňovat hodnoty světového a evropského kulturního dědictví;  
• vnímat dopady a důsledky globalizačních a rozvojových procesů, rozlišovat mezi nimi příznivé 

i nepříznivé prvky a jevy, učit se hledat kompromisy;  
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• zaujímat konstruktivní postoje k naléhavým otázkám míru a lidských práv v konkrétních 
životních situacích;  

• bránit se proti násilí, teroru a škodlivým vlivům, které jsou nepříznivým důsledkem 
globalizačních procesů; 

• uvědomit si zodpovědnosti a práva evropského občana, pochopit podstatu evropského občanství. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci: 

• myslet systémově a hledat souvislosti mezi jevy a procesy; 
• spolupracovat aktivně a efektivně s jinými lidmi, vcítit se při poznávání a posuzování jejich 

názorů do situace a prostředí, ze kterého vycházejí jejich přístupy;  
• vytvořit si na základě osvojených informací vlastní názor, umět ho vyjádřit a obhajovat ho 

argumentací v diskusích o politických, ekonomických a sociálních problémech v kontextu 
s evropskými a globálními vývojovými tendencemi;  

• umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní pohledy na danou problematiku; 
• využívat lokální, regionální a mezinárodní příležitosti k ověření občanských dovedností 

a demokratických mechanismů a struktur; 
• srovnávat odlišnosti a shodnosti kultury a životního stylu v Evropě a ve světě, využívat k tomu 

vlastní zkušenosti, veřejné informace a uměleckou tvorbu; 
• kriticky zhodnotit a využít zkušenost z jiného kulturního prostředí; 
• chápat historickou kontinuitu v evropském a globálním kontextu ve vztahu k vývoji vlastního 

národa a státu; 
• vnímat a hodnotit lokální a regionální jevy a problémy v širších evropských a globálních 

souvislostech;  
• projevovat solidaritu s postoji evropských a jiných národů usilujících o harmonický rozvoj, mír 

a demokracii; 
• uvažovat a nacházet řešení problémů a konfliktů s ohledem na historickou zkušenost Evropy 

a jiných částí světa; 
• orientovat se v neznámém prostředí a mezinárodních situacích; 
• osvojit si sociální a kulturní dovednosti usnadňující interkulturní a mezinárodní komunikaci;  
• získávat praktické dovednosti pro osobní a pracovní život v otevřeném evropském prostoru. 

Tematické okruhy průřezového tématu 
GLOBALIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROCESY 

• teoretická základna pojmu globalizace: jak se promítají vývojové procesy současného 
světa do každodenního společenského života, do života každého člověka 

• historické přístupy k procesům globalizace: vnímání vývojových procesů probíhajících 
v určitých historických etapách, zprvu nerovnoměrně v různých regionech světa, později 
již na celosvětové (globální) úrovni 

• geografické vnímání globalizace: charakteristika vývojových procesů a změn 
uskutečňujících se v určitém prostoru a v čase a projevujících se rozvojem techniky, 
rostoucí dynamikou v pohybu informací, kapitálu, zboží, spotřeby a lidí ve společenském 
prostředí; zvyšující se inovací, intenzitou a rychlostí hospodářských a sociálních vazeb, 
výměn a činností, které stále více překračují tradiční politické, ekonomické, kulturní 
a geografické hranice; zvyšováním vzájemné závislosti  

• perspektivy společenského rozvoje v kontextu globalizačních procesů: aspekty, dimenze 
a měřítka společenského rozvoje, kladné a záporné projevy a tendence 

• ekonomický rozvoj a globalizace: soubor procesů vedoucích k propojování výrobců 
a spotřeby v celosvětovém měřítku se sociálními a politickými dopady; internacionalizace 
světového hospodářství – národní státy, nadnárodní společnosti, globální trh a spotřeba; 
globální ekonomická nerovnost – nerovnoměrnost v rozložení a rozvoji světového 
hospodářství, centra a periferie výroby a spotřeby; koncentrace hospodářské a politické 
moci 
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• globalizace a kulturní změny: procesy podporující stejnorodost a rozdílnost kulturního 
prostředí, snižování kulturní rozmanitosti na Zemi, šíření tzv. globální kultury a jeho 
důsledky 

• lokální kulturní prostředí v procesu globalizace: posilování místních zájmů, komunit 
a identit (protikladný proces tzv. glokalizace vůči globalizaci) 

• kulturní okruhy ve světě a v Evropě: etnická, jazyková a náboženská rozmanitost, 
civilizační okruhy, jejich specifikace, rozdíly a možnosti spolupráce; prolínání světových 
kultur, etnické, náboženské a kulturní konflikty jako důsledek globalizace 

• člověk jako jedinec v globálním kontextu: diskuse, jak vyjádřit osobní identitu (rozumět 
sám sobě, chápat sám sebe uvnitř společnosti); chápání národní a evropské identity, vlivy 
na člověka jako jedince ve společnosti v lokálním, regionálním a globálním kontextu 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, JEJICH PŘÍČINY A DŮSLEDKY 
• nerovnoměrný vývoj světa: hospodářské, etnické, náboženské, ideologické, politické 

a kulturní konflikty, hlavní světová ohniska napětí, terorismus 
• chudoba a bohatství: rozdílné aspekty a kritéria hodnocení 
• nerovnost v ekonomickém a společenském rozvoji: tzv. rozdělený svět; mezinárodní dluh 
• světový populační vývoj, mezinárodní migrace a migrační politika, azylové a uprchlické 

hnutí  
• zdraví v globálním kontextu: nerovnosti v oblasti zdraví a zdravého životního stylu 
• vzdělání v globálním kontextu: nerovnosti v oblasti vzdělávání 
• životní prostředí a udržitelný rozvoj: globální environmentální problémy přírodního 

a společenského prostředí 
• nerovnost mezi muži a ženami v globálním kontextu, problematika genderu 
• lidská práva v tzv. rozděleném světě: občanská, politická, ekonomická, sociální, kulturní; 

dětská práva, organizace zabývající se lidskými právy 
• politické přístupy a postupy v rozhodování na místní a globální úrovni: vládní a nevládní 

sektor 
HUMANITÁRNÍ POMOC A MEZINÁRODNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE 

• historické kořeny rozvojové spolupráce: kolonialismus, dekolonizace, studená válka  
• mezinárodní instituce pomáhající rozvojové spolupráci: světové finanční, ekonomické, 

kulturní a náboženské instituce, OSN 
• možnosti zapojit se do rozvojové spolupráce: organizace v oblasti humanitární pomoci 

a rozvojové spolupráce v národním a mezinárodním měřítku, nadace a fondy podporující 
lidi v tísni, jejich funkce 

• lidský rozvoj a jeho různé dimenze: udržitelný život a rozvoj, rozvojové cíle tisíciletí 
(projekt Millenium Development Goals) – konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstraňování 
chudoby  

• humanitární pomoc a rozvojová spolupráce: solidarita s postiženými zeměmi a oblastmi; 
rozvojová spolupráce reprezentující veškeré aktivity, které se snaží reagovat na 
dlouhodobé problémy chudých zemí; důvody, způsoby a formy realizace 

• světový obchod: mezinárodně organizovaný spravedlivý obchod (Fair Trade) a problémy 
jeho naplňování 

ŽIJEME V EVROPĚ 
• geografický a geopolitický profil Evropy, evropské jazykové a kulturní okruhy 
• evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, 

hospodářství 
• shody a rozdíly v životním stylu evropských zemí 
• evropský integrační proces: historické ohlasy, vývoj po druhé světové válce, Evropská 

unie, společné politiky a instituce EU; Česká republika v Evropské unii, další významné 
evropské instituce a organizace  

• významní Evropané: výběrová mozaika světově významných představitelů evropské 
politiky, vědy a kultury; význační Evropané a jejich vliv na českou politiku, vědu 
a kulturu 
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• významní Evropané z českého prostředí: výběrová mozaika evropsky a světově 
významných reprezentantů politiky, vědy a kultury pocházejících z území Čech, Moravy 
a českého Slezska 

• historický vývoj českého národa v evropském kontextu a jeho hlavní etapy 
• politické aspekty postavení českých zemí v Evropě a ve světě: podstatné vývojové 

mezníky 
• ekonomický vývoj českých zemí v evropském a světovém kontextu: zásadní 

transformační procesy 
• vztahy ČR se sousedními zeměmi a spolupráce s nimi, středoevropské iniciativy 

VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ 
• vzdělávací politika EU a její projekce do vzdělávacího systému v ČR 
• vzdělávací programy EU a možnosti účasti v nich 
• proces utváření evropského vzdělávacího prostoru a mobilita ve vzdělávání 
• podmínky a možnosti studia v zahraničí 
• významné zahraniční univerzity 
• stipendia na zahraničních univerzitách 
• srovnávací charakteristiky vzdělávání na gymnáziích v ČR a obdobných školách 

v zahraničí, profily absolventů a závěrečné zkoušky (maturita), kompatibilní prvky 
a rozdíly 

6.3.Multikulturní výchova 

Charakteristika průřezového tématu 
Multikulturní výchova zaujímá významné místo v současné i budoucí společnosti založené na 

multikulturních vztazích. Zásadní význam má zejména pro mladé lidi, kteří se připravují na život 
v prostředí, v němž se setkávají a budou se ve stále větší míře setkávat s příslušníky jiných národností, 
etnik, ras, náboženství, s lidmi jiného životního stylu a jiných uznávaných hodnot. Jejím úkolem je 
především rozvíjet porozumění žáků sobě samým a hodnotám své kultury, podpořit jejich integraci 
v širším multikulturním prostředí při zachování vlastní kulturní identity. Škola má při působení 
na žáky v tomto směru funkci vzdělávací i výchovnou. Aby byla multikulturní výchova úspěšná 
a efektivní, musí prolínat celým výchovným a vzdělávacím prostředím školy, týkat se také 
mezilidských vztahů ve škole, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli a rodinou. 
Důležité je i klima třídy na pozadí širšího školního a společenského prostředí a v neposlední řadě také 
osobnost učitele a jeho kompetentnost apod. 

Průřezové téma Multikulturní výchova se neomezuje jen na informace, které žáci získají 
zejména ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Občanský a společenskovědní 
základ, Dějepis, Geografie, které mají s multikulturní výchovou úzkou souvislost, ale snaží se 
stimulovat, ovlivňovat či korigovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků, posilovat jejich 
schopnosti začlenit se do multikulturních aktivit a být úspěšní v mezinárodní spolupráci. Multikulturní 
výchova se zaměřuje zejména na poznání a pochopení kulturních diferencí mezi lidmi nejrůznějšího 
původu, mezilidské vztahy, interkulturní komunikaci a přizpůsobení životu v multikulturní 
společnosti. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci: 

• chápat, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti s individuálními zvláštnostmi, bez ohledu na svůj 
původ a odlišné projevy sociokulturních vzorců; 

• respektovat jedinečnost, důstojnost a neopakovatelnost života, chápat lidskou bytost jako 
nedílnou jednotu tělesné a duševní stránky osobnosti, ale i jako součást etnika; 
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• respektovat skutečnost, že každý člověk pochází z nějakého etnika, a ztotožňovat se s názorem, 
že všechny etnické skupiny jsou rovnocenné a že všichni lidé mají právo žít společně 
a spolupracovat; 

• uvědomit si svou vlastní kulturní identitu; 
• uvědomovat si důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, 

chápat člověka jako společenskou bytost a znát hlavní typy sociálních útvarů; 
• uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; 
• utvářet si představu o pojmu lidská solidarita a zaujímat adekvátní etické postoje v kritických 

fázích života, rozlišovat pozitivní asertivitu od bezohledné a egoistické seberealizace; 
• uplatňovat základní morální normy, aplikovat je ve vlastním životě a umět aktivně čelit projevům 

amorality, intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu; 
• uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií; 
• vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik; 
• chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to, aby byla 

odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy 
pleti, náboženství, sociálního původu, pohlaví a sexuální orientace; 

• chápat význam studia cizích jazyků jako zdroje poznávání pro osobní život, celoživotní 
vzdělávání, pracovní aktivity, mezinárodní komunikaci a kooperaci; 

• vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na přetváření společnosti, aby lépe 
sloužila také zájmům minoritních skupin. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci: 
• rozumět základním pojmům multikulturní terminologie (národ, kultura, etnicita, identita, 

asimilace, integrace, inkluze, kulturní pluralismus, globalizace, xenofobie, rasismus, 
intolerance a extremismus), znát nejvýznamnější národní symboly a zásady jejich používání; 

• získat prostřednictvím vzdělávání v cizích jazycích a dalších předmětech vědomosti, praktické 
dovednosti a přehled o sociokulturním prostředí jiné jazykové oblasti; 

• poznávat jazykové zvláštnosti různých etnik v dnešním multilingvním a multikulturním světě; 
• dokázat objasnit obsah pojmů majorita a minorita, sociální smír aj., mít představu o postavení 

národnostních a dalších menšin; 
• rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti, umět vysvětlovat příčiny xenofobie v minulosti 

i současnosti; 
• rozumět podstatě nejzávažnějších sociálně patologických jevů i jejich důsledkům pro společnost; 
• znát nejdůležitější mezinárodní organizace k podpoře multikulturality a orientovat se v jejich 

funkcích. 

Tematické okruhy průřezového tématu  
ZÁKLADNÍ PROBLÉMY SOCIOKULTURNÍCH ROZDÍLŮ 

• jak se projevuje sociokulturní rozrůzněnost v regionech ČR a v Evropě 
• jaké jsou modely soužití různých sociokulturních skupin, co je podstata multikulturalismu 
• v čem spočívají rozdíly mezi asimilací, integrací, inkluzí 
• jaká je v současné době situace, pokud jde o imigraci do ČR (ve srovnání s některými 

jinými zeměmi v Evropě, např. Švédskem, Švýcarskem, Nizozemskem) 
• které příčiny způsobují imigraci (historické, sociální, ekonomické) 
• které příčiny způsobují etnickou, náboženskou a jinou nesnášenlivost jako možný zdroj 

mezinárodního napětí (interkulturní konflikt) a jak jí předcházet 
• jaké postoje a jednání provázejí xenofobii, rasismus, intoleranci a extremismus 
• jaké jsou postoje a jednání občana České republiky a Evropana ve vztahu k imigraci jako 

jevu současnosti, k imigrantům a k imigrační politice státu (Evropské unie) 
PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY INTERKULTURALITY 

• jaké představy mám o imigrantech, žadatelích o azyl, uprchlících 
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• jak ovlivňují předsudky a stereotypy styk příslušníků majority s cizinci a příslušníky 
minority 

• jak reaguji na osoby, jejichž myšlení, cítění a jednání vychází z odlišné kultury, než je má 
vlastní 

• z čeho vzniká strach z cizinců 
• jak mohu změnit své monokulturní představy o lidech na představy multikulturní 
• jak je možné změnit a zlepšit porozumění mezi lidmi různého kulturního původu, 

náboženství, světového názoru apod. 
VZTAH K MULTILINGVNÍ SITUACI A KE SPOLUPRÁCI MEZI LIDMI Z RŮZNÉHO 
KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ 

• jak se mohu naučit využívat jazykovou a kulturní pluralitu pro potřebnou diskusi jazykové 
a kulturní rozrůzněnosti (v ČR, v Evropě) 

• jakými prostředky mohu rozvíjet své jazykové kompetence pro kontakt a spolupráci 
s příslušníky jiných etnik (v ČR, v Evropě) 

• na které instituce a organizace (v ČR, v Evropě) se mohu obrátit se žádostí o pomoc při 
řešení problémů multikulturního charakteru 

• jak používat jazyk, aby byl zbaven rasistických a diskriminujících výrazů 
• jak mluvit o jiných lidech jako o bytostech, které se odlišují rasovou či etnickou 

příslušností, náboženstvím, odlišnou sexuální orientací apod., aniž by se znevažovala 
jejich rovnoprávnost 

• jak se naučit respektovat, že každý jazyk má své specifické rysy, žádný není nadřazen 
jiným jazykům 

6.4.Environmentální výchova 

Charakteristika průřezového tématu 
V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů 

z hlediska podmínek udržitelného rozvoje, stala se environmentální výchova důležitým tématem. 
Problémy, jež z větší části způsobil člověk (úbytek stratosférického ozonu, znečištění životního 
prostředí, nastupující změna klimatu, vyčerpání přírodních zdrojů, destrukce přírodních ekosystémů, 
rychle rostoucí lidská populace, vznik nových epidemií a onemocnění), vyžadují k řešení a prevenci 
„environmentálně“ vzdělaného občana. 

Environmentální výchova představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného 
rozvoje, jenž patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základním předpokladem nastoupení cesty 
k udržitelnému rozvoji je zvýšení ekologického vědomí lidí a jejich odborná připravenost na 
kvalitativně nové přístupy v celé technicko-ekonomické a sociální oblasti. Z těchto důvodů se stává 
environmentální výchova průřezovým tématem vzdělávání na gymnáziu a jedním ze základních pilířů 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Environmentální problémy, jež se v reálném světě vyskytují, se jen málokdy dají vysvětlit pouze 
v kontextu poznatků jedné disciplíny. Základ pro toto průřezové téma je tedy v celé řadě vzdělávacích 
oborů, a to jak přírodovědných – Biologie, Chemie, Fyzika, Geografie a Geologie, tak 
společenskovědních – Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Člověk a svět práce, Výchova ke 
zdraví. V pojetí environmentální výuky je tedy nutný posun od tradiční oborové výuky k výuce 
oborově integrované. Dochází k propojování poznatků a zkušeností z různých oborů a tyto zkušenosti 
a poznatky jsou potom využívány pro konkrétní řešení environmentálních problémů v praxi (Proč 
mám třídit odpad? Jak budu vytápět svůj dům a proč? apod.). Také proto není obsah průřezového 
tématu zpracován tradičně – pouhým výčtem učiva, ale v podobě problémových otázek, přičemž 
každá otázka v sobě zahrnuje řadu dílčích problémů. Důležitým aspektem je nejen vlastní obsah 
výuky, ale i používané prostředky a působení prostředí. Významnou součástí realizace průřezového 
tématu může proto být např. ekologizace provozu a prostředí školy, zaměření na řešení problémů 
v obci a okolí a na spolupráci s různými partnery mimo školu. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
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V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci: 

• uvědomovat si specifické postavení člověka v přírodním systému a jeho odpovědnost za další 
vývoj na planetě; 

• projevovat pokoru, úctu k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat hodnotu přírody, 
vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka 
vůči přírodě; 

• pochopit, že člověk z hlediska své existence potřebuje využívat přírodní zdroje ve svůj prospěch, 
ale vždy tak, aby nedošlo k nevratnému poškození životního prostředí; 

• uvědomit si, že k ochraně přírody může napomoci každý jedinec svým ekologicky zodpovědným 
přístupem k běžným denním činnostem; 

• vnímat místo, ve kterém žije, a změny, které v něm probíhají, a cítit zodpovědnost za jeho další 
vývoj, a to nejen z hlediska životního prostředí. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci: 

• poznat složitou propojenost přírodních systémů a pochopit, že narušení jedné složky systému 
může vést ke zhroucení celého systému; 

• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty v okolí, uvažovat o nich v souvislostech 
a chápat příčiny a následky jejich poškozování; 

• hledat příčiny neuspokojivého stavu životního prostředí v minulosti i současnosti a hledat 
možnosti dalšího vývoje; 

• pochopit velkou provázanost faktorů ekologických s faktory ekonomickými a sociálními a být 
schopen vybrat optimální řešení v reálných situacích; 

• nahlížet různé aspekty ekologických problémů, vytvářet si vlastní názor a postoj k nim; 
• uvědomit si vliv znečištěného prostředí na lidské zdraví; 
• dozvídat se, jaké možnosti mám jako občan při ochraně životního prostředí, a umět je využívat; 
• získat praktické dovednosti a návyky pro běžné denní činnosti napomáhající ke zlepšení životního 

prostředí; 
• propojit poznatky a dovednosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí a využívat je při řešení 

environmentální problematiky. 

Tematické okruhy průřezového tématu 
PROBLEMATIKA VZTAHŮ ORGANISMŮ A PROSTŘEDÍ 

• jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm žijí, a které abiotické/biotické vlivy 
na organismus působí 

• jak lze charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy 
• jak probíhá tok energie a látek v biosféře a v ekosystému 

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
• jak ovlivňuje člověk životní prostředí od počátku své existence po současnost a jaké je 

srovnání těchto forem ovlivňování z hlediska udržitelnosti 
• čím jsou organismy významné pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých 

rostlinných a živočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany 
• jaké zdroje energie a suroviny člověk na Zemi využívá a jaké klady a zápory se s jejich 

využíváním a získáváním pojí 
• jakým způsobem člověk využívá vodu, jaké jsou nejčastější příčiny jejího znečištění, čím 

je způsoben nedostatek pitné vody a jaký má dopad na společnost 
• k čemu člověk využívá půdu a jaké důsledky z toho pro životní prostředí vyplývají 
• jaké jsou příčiny rychlého růstu lidské populace a jaký vliv má tento růst na životní 

prostředí 
• které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka 
• jaké jsou příčiny a důsledky globálních ekologických problémů a jaký postoj k tomu 

zaujímají zainteresované skupiny 
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• jaké jsou nástroje a možnosti řešení globálních ekologických problémů (legislativní, 
dobrovolné/občanské, institucionální, technologické apod.) a jaké jsou možnosti zapojení 
jednotlivce do jejich řešení 

• které základní principy se pojí s myšlenkou udržitelného rozvoje 
• jaké jsou prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního 

jednání lidstva 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONU A ČESKÉ REPUBLIKY 

• se kterými problémy z hlediska životního prostředí se ČR a region nejvíce potýká 
• jaká je historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR 
• které z institucí v ČR se zabývají problematikou životního prostředí 
• jaká jsou nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti životního prostředí a jak tato 

opatření ovlivňuje Evropská unie 

6.5.Mediální výchova 

Charakteristika průřezového tématu 
Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do RVP G vychází z toho, jakou povahu má 

současná společnost. Klíčovým jevem současnosti je obohacení života o proces „medializace“, tedy 
o skutečnost, že velká většina informací je zprostředkována masovými médii, jejichž produkce má 
svou vlastní logiku, své zákonitosti – a ty je třeba znát a rozeznávat. V úhrnu všech komunikačních 
aktivit neustále vzrůstá podíl těch, jež jsou stimulovány, vynucovány a zajišťovány moderními 
zprostředkujícími technologiemi – jinými slovy, neustále stoupá účast jednotlivců i skupin na mediální 
komunikaci. Poznávání světa i rozhodování v rozmanitých životních situacích od intimního života až 
po volební chování se děje – mimo jiné – pod jistým vlivem sdělení, která nabízejí tzv. masová média. 
Tato média jsou ale zároveň součástí globalizující se ekonomiky, jejímž podstatným rysem je masový 
důraz na spotřebu, prožitek a přítomnost – rysy příznačné pro tzv. masovou společnost. To je trend, 
který s sebou přináší řadu výhod a obohacení, ale i velké množství rizik (od možné ztráty orientace ve 
společnosti a v jejích normách a hodnotách až po izolaci a možnost sociopatologického chování). 
Současná společnost proto vyžaduje, aby se její členové dokázali co nejsamostatněji orientovat 
v mediální nabídce (od produktů „tradičních“ masových médií po možnosti „nových“ síťových médií). 
Tento požadavek je natolik silný a významný, že se zvládnutí mediální nabídky stává kompetencí 
svého druhu. Postavení masových médií a mediální komunikace v životě člověka je zcela zřetelně 
jedním z faktorů kvality jeho života, faktorem natolik významným, že s médii není možné nakládat 
toliko intuitivně, nýbrž především poučeně – je třeba dosáhnout „mediální gramotnosti“. Proto se 
soustavná příprava pro „život s médii“ – tedy mediální výchova – stává samozřejmou a běžnou 
součástí vzdělávání ve všech vyspělých společnostech. Současný člověk musí být vybaven poznatky a 
dovednostmi, které mu umožní orientovat se v masově mediální produkci, využívat ji, ale nepodléhat 
jí. 

Mediální gramotnost představuje soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují 
nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ke 
svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží 
skrytě manipulovat, odhalit. 

Mediální výchova se zaměřuje na to, aby v žácích – pomocí rozborů reálné mediální produkce 
a prostřednictvím vlastní tvorby mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve 
společnosti – soustavně rozvíjela jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, 
využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup. Koncepce mediální výchovy se tedy opírá 
o představu mediální gramotnosti jako souboru dovedností a vědomostí nutných pro orientaci 
v nepřehledné a neprůhledně strukturované nabídce mediálních produktů, které vytvářejí (znakové, 
resp. symbolické) prostředí, v němž se současný člověk pohybuje. Mediální výchova by měla vést na 
jedné straně k obohacení života výchovou k racionálnímu a hodnotnému využívání mediální produkce, 
na druhé straně ke snížení rizik, jež mediální produkce představuje. Měla by pedagogickými 
prostředky navozovat směr osobnostního a sociálního vývoje, který by v žácích založil následující 
předpoklady: 
• posílení vědomí vlastní jedinečnosti; 
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• udržování kritického odstupu od modelů životního stylu nabízejících se v masových médiích; 
• včlenění masových médií do souboru využívaných zdrojů informací, vzdělávání a zábavy; 
• kritické prověřování mediálních sdělení ostatními zdroji. 

Mediální výchova zahrnuje dvě základní oblasti: 
• vědomostní 

- společenskovědní – nabízí základní poznatky o roli médií ve společnosti a jejích dějinách – 
jejím přínosem má být to, že si žáci uvědomí význam médií pro život společnosti, zjistí, 
jakou roli média sehrávají v každodenním životě (organizují rytmus dne, nabízejí vzory 
chování, odrážejí vztahy nadřazenosti a podřazenosti apod.) i v historicky vypjatých 
okamžicích (není náhodou, že se zlomové okamžiky nejmodernějších českých dějin vztahují 
k „bojům o rozhlas“, vždyť rozhlas je rychle reagující, obecně dostupné médium); 

- mediovědní – nabízí základní poznatky o médiích samotných a jejich chování, poskytuje 
postupy pro kritický přístup k mediální produkci – jejím přínosem má být to, že si žáci 
uvědomí „mediální logiku“ promítající se do mediálních produktů (pravidelnost 
a předvídatelnost zpravodajství, stereotypní vnímání menšin, orientaci na spotřební chování, 
podporu ekonomického úspěchu apod.); 

• dovednostní – umožňuje vlastní mediální produkci – jejím přínosem je to, že žáci vlastní prací 
poznají, za jakých okolností mediální produkce vzniká, čím je podmiňována a omezována, 
jakou roli hraje orientace na vzbuzení zájmu, jakou roli hraje potřeba fungujícího týmu apod. 
Průřezové téma svým věcným obsahem souvisí především s těmi vzdělávacími obory, které mají 

humanitní, sociálněvědní nebo psychologickou povahu, tedy především se vzdělávacími obory 
Občanský a společenskovědní základ, Český jazyk a literatura, Dějepis.  
Občanský a společenskovědní základ 

Mediální výchova přináší žákům především doplnění představy o fungování rozhodovacích 
procesů v politické komunikaci (význam médií a „medializace“, funkce veřejného prostoru, rizika 
mediální manipulace), o moci a její demokratické kontrole (představy o společenské úloze žurnalistiky 
– „čtvrtý stav“, „hlídací pes demokracie“ apod.), o veřejnosti a veřejném mínění (zvláště postavení 
výzkumů veřejného mínění v mediální produkci). Dále jim nabízí představu o současných trendech 
v mediální produkci podmíněných masovostí mediální produkce a její orientací na zisk a spotřebu 
(depolitizace politických témat, zezábavňování, zestejňování). 
Český jazyk a literatura 

Mediální výchova nabízí žákům aplikaci představ o konstrukci významu předváděného (je třeba 
ukázat, že když se nějaký charakteristický rys něčemu přisuzuje, například osobě ve zpravodajství, 
postavě v seriálu či účastníkovi reality show, nemusí to být jeho skutečná vlastnost, nýbrž 
„uměle“ přisouzený rys), o hře s doprovodnými (konotovanými) významy (použití slov „podnikatel“, 
„tunelování“ či „technoparty“ rozehrává jisté představy a média s těmito představami pracují, jako by 
byly obecně platné), o stereotypech a mýtech, o kultuře, o roli uměleckého projevu, o realističnosti – 
mediální výchova umožňuje využít poznatky o jazykových a dalších znakových kódech při rozvoji 
kritického čtení textů. 
Dějepis 

Mediální výchova poskytuje žákům poznatky o souvislostech mezi vývojem médií a vývojem 
moderních společností, o institucích, na nichž tyto společnosti stojí, o vzniku a vývoji veřejné sféry. 
Poukaz na vnímání prostředků veřejné komunikace (obavy i naděje, které vyvolávalo každé 
„nové“ médium v dějinách lidské komunikace) umožňuje strukturovat a obohatit uvažování o 
současné situaci. Zvláštní téma představuje role médií ve vypjatých dějinných okamžicích (noviny 
v roce 1848, rozhlas v květnu 1945 a srpnu 1968 apod.). Samostatnou část představují dějiny 
technických prostředků rozšiřujících možnosti komunikace.  

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti postojů a hodnot má průřezové téma žákovi pomoci: 
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• rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů (tedy rozvíjet schopnost 
přijímat a zpracovávat mediální produkty s vědomím toho, jak jsou konstruovány a s jakým 
komunikačním záměrem jsou nabízeny na trhu); 

• posilovat reflexi sebe sama a nacházet místo ve společnosti; 
• uvědomovat si význam nezprostředkovaných mezilidských vztahů (rodinných, partnerských) 

a jejich vnitřní emocionální i poznávací dynamiku (namnoze kontrastující se šablonovitou 
nabídkou jejich zobrazení v mediálních produktech); 

• rozeznávat společenskou a estetickou hodnotu sdělení v různých sémiotických kódech, zvláště 
sdělení v mateřském jazyce (podpora rozvoje jazykové kultury) a obrazových sdělení; 

• zvyšovat citlivost vůči kulturním rozdílům, chápat je jako obohacení života, učit se rozumět 
odlišnostem; 

• vnímat životní styl jako výraz vlastní autenticity a odlišovat ho od spotřebních životních stylů 
nabízených masově mediální produkcí; 

• získat představu o práci v týmu, o vztazích kooperace a nadřízenosti a podřízenosti při tvorbě 
společného díla, o vlastním tvůrčím potenciálu. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má průřezové téma žákovi pomoci: 

• osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy; 
• podpořit schopnost argumentace tím, že ho naučí vyhledávat „nedořečená“ místa v textu 

(zamlčené otázky, manipulaci slovem i obrazem apod.); 
• získat základní představu o práci v jednotlivých „tradičních“ i „nových“ médiích; 
• osvojit si dovednosti umožňující práci v týmu, popřípadě jeho řízení a koordinaci jeho 

jednotlivých členů: vzhledem k tomu, že snaha o uplatnění ve sféře veřejné (resp. mediální) 
komunikace je v postindustriální (resp. „informační“) společnosti stále častější; 

• posílit představu o profesích, které se v této oblasti uplatňují, a zvýšit možnost poučeného 
rozhodování při volbě povolání či dalšího studia; 

• osvojit si poznatky usnadňující orientaci v současném světě; 
• podpořit svobodné rozhodování na základě kritického vyhodnocení nabídnutých informací 

nerovnocenné povahy, zejména rozhodování v rovině občanského rozměru života ve společnosti 
a jeho oddělení od rozměru spotřebitelského; 

• naučit se vyhodnocovat kvalitu a význam informačních zdrojů; 
• získat představu o roli médií v jednotlivých typech společnosti a různých historických kontextech; 
• pochopit podstatu a projevy současných trendů ve vývoji světa, zejména integrační a globalizační 

procesy, a vnímat, jak se tyto trendy projevují v každodenním životě (včetně mediální nabídky) 
i v dlouhodobém směřování společnosti. 

Tematické okruhy průřezového tématu 
Tematické okruhy Mediální výchovy zahrnují složku vědomostní a dovednostní. Tyto složky 

se vzájemně doplňují a prolínají a tvoří fakticky jeden celek.  
MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE 
(aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 

• vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, televize) 
• vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální legislativa), regulace, neformální 

(nátlak, lobbying, vlivové agentury, public relations apod.) 
• financování médií (reklama, poplatky, efektivita realizovaná standardizací) 
• profesně etické kodexy 
• lidé v médiích a jejich práce (novináři, baviči, herci, manažeři)  
• jaká máme práva ve vztahu k médiím (právo na opravu a právo na odpověď) 
• organizace práce v médiích: jak vzniká zpráva, jak vzniká zábavní pořad, práce v redakci, 

výrobní štáb 
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• práce v produkčním týmu „školního média“ (tištěné periodikum, rozhlasové či televizní 
vysílání, internetové periodikum), rozbor školní produkce z hlediska dodržování 
dohodnutých zásad a pravidel („třídní mediální ombudsman“) 

• příprava vlastních materiálů psaných i nahrávaných (tvorba textu, zvukového 
a obrazového záznamu s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a 
multimediálních technologií) 

• komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů 
a odpovědnosti, otázka autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek) 

MEDIÁLNÍ PRODUKTY A JEJICH VÝZNAMY 
(citlivé vnímání souvislostí v nestrukturovaném sociálním prostředí) 

• kategorie mediálních produktů (noviny, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, 
internetové stránky), formy mediálních sdělení (zpravodajství, komentář, dokument, 
seriál, poradna, fotoromán apod.), vzájemné inspirace mezi médii  

• rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro výběr zpráv (důležitost pro život, aktuálnost, 
negativita, blízkost, jednoduchost, jednoznačnost, přítomnost prominentní osoby, možnost 
trvání v čase) 

• vztah mezi mediálními produkty a skutečností (mediální „reprezentace“ skutečnosti, vztah 
zpravodajství a skutečnosti, vztah fikce a skutečnosti, „hra“ se skutečností, relevance 
a věrohodnost informačních zdrojů a informací) 

• výrazové prostředky (kódy a konvence) typické pro konkrétní média: obrazové, zvukové 
a jazykové prostředky, sekundární kódy charakterizující jednotlivá média (obálky 
časopisů pro děti a mládež, znělky v rozhlase a televizi) 

• stereotypy, které se projevují v mediovaných reprezentacích, identifikace a vyhodnocení 
předsudku ve zpravodajství, dramatické tvorbě a zábavních pořadech 

• hodnoty a životní styly nabízené/nenabízené mediálními produkty a jejich konkrétní 
předvedení 

• mediální produkce pro mládež (společný rozbor tisku z hlediska prezentace 
mezigeneračních vztahů, intimních vztahů, představ o žádoucí/nežádoucí budoucnosti) 

• reklama a její výrazové prostředky, kritický přístup k reklamě, rozbor reklamy z hlediska 
použité strategie (úspěch ve společnosti, získání obdivu, výzvy k identifikaci) 

• příprava „ideálního“ časopisu pro mládež (co v reálných časopisech žáci považují 
za zajímavé a co v nich postrádají) 

• příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu  
• příprava příspěvku na stejné téma do různých typů reálných novin či časopisů 
• příprava televizního vystoupení založeného na textu z denního tisku (rozdíl mezi psaným 

a mluveným projevem) 
UŽIVATELÉ 
(vědomí síly a významu aktivního přístupu ke všem podnětům) 

• co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti  
• jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, co je cílová skupina 
• média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro zájmové skupiny) 
• jak se měří a popisuje publikum (náklad, čtenost, sledovanost, podíl na trhu) 
• co je aktivní publikum, „sémantická moc“ publika (volnost vyložit si sdělení po svém) 
• návyky při konzumaci médií (strukturace dne podle médií – čtení novin či časopisu, 

sledování televize, „boj o dálkové ovládání“, uspořádání nábytku vzhledem k televizi 
apod.) 

• sledování a popis návyků při užívání médií v rodině/třídě/skupině a jejich rozbor 
• ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad, formulace názorů, napsání souhlasné či 

nesouhlasné reakce 
ÚČINKY MEDIÁLNÍ PRODUKCE A VLIV MÉDIÍ 
(aktivní přístup k utváření vlastního intimního i společenského prostředí) 

• vliv médií na uspořádání každodenního života (od denního rytmu přes rozestavění 
nábytku po výběr konverzačních témat) 

• předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů na vnitřní rozpoložení 
jedince (násilí, pornografie)  
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• vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, 
stabilitu společnosti, sport apod.) 

• činnost „mediální poradny“ (jak rozpoznat návyky mediální konzumace a jak je měnit) 
• příprava televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv médií“ (vliv násilných obsahů, vliv 

médií na rodinný život, vliv médií na podobu sportu apod.) 
ROLE MÉDIÍ V MODERNÍCH DĚJINÁCH 
(vědomí postavení médií ve společnosti) 

• čím se liší postavení člověka v tradiční a moderní společnosti: význam knihtisku, význam 
vysílání, význam digitalizace, kontinuální využívání tradičních a digitálních médií  

• co to je masová společnost (masová kultura, masová komunikace), význam 
northcliffovské revoluce 

• moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být média nezávislá a odpovědná 
• kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo 
• jak společnost komunikovala: od posunků přes řeč, písmo, tisk a vysílání k internetu 
• která média se v současnosti podílejí na formování našich představ o dění ve světě a proč 
• média a dějiny: proč se agresor snaží obsadit redakce, proč se v nepřehledných, 

zlomových okamžicích uplatňuje rozhlas 
• role médií v dějinách obce 
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