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Predmet : spoločensko-vedný seminár  

so zameraním na psychológiu, sociológiu ,právo a politológiu 
 

Časová dotácia  :  2 hodiny týždenne 

 

Cieľová skupina  :  4. ročník 

 

A. Charakteristika predmetu a jeho ciele 

Predmet rozvíja a prehlbuje vedomosti o psychológii ako vede, jej smeroch, poslaní pri vysvetľovaní 

príčin a dôsledkov ľudského snaženia a konania. Poskytuje informačný rámec o zákonitostiach a 

špecifikách psychiky človeka, o poznaní seba samého a svojho miesta v sociálnych vzťahoch. Súčasťou 

seminára sú poznatky o spoločnosti, jej vzniku a vývoji, spoločenských zmenách, vzťahoch a sociálnych 

štruktúrach. Predmet prehlbuje a rozvíja  poznatky  o štáte, jeho fungovaní, subjektoch moci a ich deľbe, 

ako aj formy účasti občana na správe štátu. Právna problematika poskytuje orientáciu v našom právnom 

systéme osobitne v odvetviach, ktorých poznatky pomôžu žiakom pri vytváraní si postojov a stanovísk na 

problémy každodenného života. Veľkú časť právnej problematiky tvoria základné ľudské práva a 

občianske slobody, Ústava SR ako najvyšší zákon štátu a zdroj celého práva 

 

B. Obsah predmetu 

PSYCHOLÓGIA 

Psychologické koncepcie – kognitívna psychológia, humanistická. 

Psychológia učenia. 

Psychológia osobnosti. Schopnosti, IQ a EQ. 

Typológie osobnosti. 

Dynamika psychiky. Motivácia, city. 

Psychohygiena. 

Vývinová psychológia. 

Vybrané problémy sociálnej psychológie. 

Vybrané špecifické psychologické problémy a možnosti ich riešenia. 

SOCIOLÓGIA 

Sociologické koncepcie, hľadiská, úrovne a metódy. 

Kultúra, subkultúry, masová kultúra, etnocentrizmus. 

Sociálne útvary – zoskupenia, skupiny, inštitúcie a organizácie. 

Normálne a patologické v spoločnosti. 

Sociálna štruktúra a problém rovnosti. Stratifikácia, sociálna mobilita. Sociálna zmena – zdroje. 

Minority a elity v spoločnosti. 

Komunity v tradičnej a modernej spoločnosti. 

Sociológia rodiny. 

Megatrendy. Globalizácia. 
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PRÁVO 

Aktuálne problémy z oblasti práva.  

Význam normatívnych systémov.  

Vznik právneho poriadku. Teória práva – základné pojmy a problémy 

Systém práva, vzťah práva a moci. Občan a jeho možnosti. 

Ústavnosť, najstaršie ústavy sveta. Ústavný vývoj na našom území, historické súvislosti. Ústava SR 

a jej novelizácia. Porovnanie s Ústavou ČR.    

Návšteva parlamentu. Legislatívny proces.  

Občianske právo. 

Trestné právo.  

Súdny proces.  

Problematika ľudských práv – história, generácie ĽP, mechanizmy ochrany...  

Analýza vybraných ĽP. Aktuálna situácia v SR. 

Školské kolo OĽP.  

Spotrebiteľské práva. 

Rodinné právo. 

Pracovné právo. 

Medzinárodné právo. Právo v EÚ. 

Aplikácia práva. 

Náprava nezákonnosti v právnom štáte. 

POLITOLÓGIA 

Základné pojmy a problémy z oblasti politológie. 

Podstata a funkcie štátu, formy štátu a vlády, politické režimy. 

Dejiny politických teórií. 

Politický systém SR, reforma verejnej správy. 

Komparácia politických systémov. 

Demokracia, voľby, volebné systémy. 

Politické strany, hnutia a nátlakové organizácie. 

Politická elita. Národ a menšiny v politike. 

Medzinárodné vzťahy a organizácie. 

 


