
4.9.31. Seminář z ekonomie I 

Volitelný předmět Seminář z ekonomie je koncipován jako jednoletý pro 4. ročník s 2 

hodinami týdně. Tento ekonomický předmět navazuje na základní ekonomické informace a 

vědomosti a rozšiřuje je. Od všeobecných znalostí z oblasti ekonomických problémů 

každodenního hospodářského života přechází ke znalostem odborným. Učí formulovat 

jednoduché zákonitosti na základě vztahu mezi subjekty a jejich pomocí zkoumat ekonomické 

procesy trhů, firem i domácností. Učí žáky analytickému myšlení a zjišťování vzájemných 

souvislostí jevů. Tento rozšířený pohled na ekonomiku může mít své uplatnění i v následném 

vysokoškolském studiu. 

Výchovné strategie: 

Případové studie, spolupráce s Europe Direct (přednášková činnost odborníků), exkurze, 

využití e-learningové aplikace Junior Achievement, řešení motivačních úloh internetovou 

formou. 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Globalizační a rozvojové procesy 

 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 účinně spolupracuje ve skupině 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 zvládá práci ve skupině 

 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě a toleranci 

Kompetence komunikativní  

 získá schopnost pracovat v týmu 

 otevřeně vystupuje kriticky vůči práci své i ostatních 

Kompetence k podnikavosti 

 chápe práci jako proces, kontinuální a dlouhodobou záležitost 

Kompetence občanská 

 rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

 posuzuje události veřejného života a respektuje různorodost hodnot a názorů 

Kompetence k řešení problémů 

 argumentuje při vyjadřování vlastních názorů 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 interpretuje získané poznatky, nachází argumenty a formuluje závěry 

 nahlíží problém z různých stran, zvažuje klady a zápory jednotlivých řešení 



 řeší modelové situace z reálného života 

 aplikuje jednou vyřešený problém na jiné téma 

Kompetence k učení 

 doplňuje si vědomosti, používá adekvátní prostředky k vyjadřování definic, vztahů a 

zákonů 

 kriticky hodnotí informace a tvořivě je zpracovává 

 používá odborné terminologie a symboliky 

 je schopen posoudit věrohodnost informačního zdroje 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení 

 systematizuje vědomosti a dovednosti, vědomě je používá pro svůj další rozvoj a 

uplatnění v praxi 

4. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

EKONOMICKÉ PROBLÉMY TRHU 

Výstupy učivo 

žák vysvětlí na příkladu pojem obětovaná 

příležitost 

charakterizuje úlohu trhu v ekonomice 

Ekonomické problémy trhu, působení 

nabídky a poptávky, užitek a chování 

spotřebitele, koordinace činnosti trhem, 

struktura trhů 

komentář 

Výukové situace a vzdělávací strategie: referát, diskuze, skupinová práce, exkurze 

přesahy do: 

OSVZ (4. ročník): Etika, (4. ročník): Stát a ekonomika, (4. ročník): Peníze a bankovní 

soustava 

přesahy z: 

ČaSP (4. ročník): Možnosti absolventa gymnázia, (4. ročník): interpretace textu, (4. ročník): 

Politologie, (4. ročník): Sociologie, ČaSP (4. ročník): Vstup na trh práce, (4. ročník): Stát a 

ekonomika, (4. ročník): Peníze a bankovní soustava, (4. ročník): Management 

STÁT A EKONOMIKA 

Výstupy učivo 

uvede konkrétní příklady zásahů státu do 

tržní ekonomiky 

Stát a ekonomika, kapitál a trh, mezní 

produkt a náklady, dokonalá a nedokonalá 

konkurence, výkonnost národního 

hospodářství 

komentář 

Výukové situace a vzdělávací strategie: referát, diskuze, skupinová práce, exkurze  

přesahy do: 

(4. ročník): Ekonomické problémy trhu, (4. ročník): Peníze a bankovní soustava 

přesahy z: 



ČaSP (4. ročník): Základní ekonomické a právní normy, (4. ročník): Politologie, (4. ročník): 

Ekonomické problémy trhu, (4. ročník): Peníze a bankovní soustava, (4. ročník): 

Management 

PENÍZE A BANKOVNÍ SOUSTAVA 

Výstupy učivo 

žák objasní druhy a funkci peněz 

vysvětlí úlohu národní banky 

žák porovná funkce všech bank 

Peníze a bankovní soustava, hospodářský 

růst, stabilizační hospodářská politika, 

obchodní a platební bilance, informační 

soustava 

komentář 

Výukové situace a vzdělávací strategie: referát, diskuze, skupinová práce, exkurze 

přesahy do: 

OSVZ (4. ročník): Etika, (4. ročník): Ekonomické problémy trhu, (4. ročník): Stát a 

ekonomika, (4. ročník): Aplikovaná psychologie, (4. ročník): Sociologie 

přesahy z: 

ČaSP (4. ročník): Základní ekonomické a právní normy, (4. ročník): Ekonomické problémy 

trhu, (4. ročník): Stát a ekonomika, (4. ročník): Management 

 


