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Spoločenskovedný seminár I 

  

Hodinová dotácia predmetu: 2 hodiny týždenne 

Charakteristika a ciele voliteľného predmetu 

Predmet spoločenskovedný seminár tvorí šesť spoločenských vied: filozofia, psychológia, 
ekonómia a ekonomika, sociológia, politológia a právo. Cieľom tohto voliteľného predmetu je 
nielen prehĺbiť a rozšíriť znalosti získané počas prvých dvoch rokov štúdia na gymnáziu, a 
tak pripraviť na maturitnú skúšku a zlepšiť vyhliadky na úspešné absolvovanie prijímacích 
skúšok na VŠ, ale predovšetkým rozvíjať osobnosť po vzdelanostnej, schopnostnej a 
charakterovej stránke a tým zlepšiť predpoklady vytvárať uspokojivé vzťahy (osobné aj 
profesionálne) a stať sa budúcimi lídrami spoločnosti. Cieľom seminára je tiež získať lepší 
prehľad o fungovaní zákonov sveta a spoločnosti, a tak získať schopnosť orientácie vo svete 
a vzťahoch v ňom a byť úspešným vo všetkých sférach života.   

Voliteľný predmet je určený 

Predovšetkým pre študentov III.A a septimy, ktorí chcú z daného predmetu maturovať a po 
skončení gymnaziálneho štúdia ďalej pokračovať  v štúdiu jednej (dvoch) z humanitných 
vied na vysokej škole a neskôr sa v živote venovať profesiám ako je advokát, sudca, notár, 
politik, manažér, špecialista v oblasti ľudských zdrojov, personalista, reklamný agent, 
ekonóm, politický analytik, pracovník v oblasti marketingu, obchodník, investor, vzťahový 
poradca, motivačný psychológ a rečník, policajt, vyšetrovateľ, prokurátor a samozrejme 
pedagóg vo všetkých týchto oblastiach. Predmet je určený aj pre tých, ktorí chcú získať 
poznanie o zlepšení kvality života a riešení životných problémov. 

Obsah voliteľného predmetu: 

● OBČAN A ŠTÁT (politológia) 

● OBČAN A PRÁVO (právo) 

● ČLOVEK AKO JEDINEC (psychológia) 

● ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ (sociológia) 
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● EKONÓMIA A EKONOMIKA 

● FILOZOFIA 

Výstup žiaka za polrok: 

• písomné práce a testy 

• analýzy textov a videí 

• ústne odpovede 

• prezentácie 

Podmienky klasifikácie: 

• aktívna účasť na diskusiách a simuláciách riešení problémov 

• prezentovanie minimálne jednej prezentácie na danú tému za polrok 

• uspokojivé zvládnutie dvoch testov a minimálne jednej ústnej odpovede za polrok 

• maximálne 30%-ná absencia 

• pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky získané v danom polroku 

Hodnotenie predmetu: klasifikovaný známkou 

 

 


