
    Názov predmetu: SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR  pre študentov 4. ročníka a oktávy  

Školský rok: 2020/2021 

Skratka predmetu: SPS 

Počet hodín týždenne: 4 hodiny /120 hodín za rok 

 

Charakteristika a ciele predmetu:  

 Spoločenskovedný seminár je predmet určený predovšetkým študentom, ktorí majú 

záujem o spoločenskovednú problematiku, chcú sa jej venovať v štúdiu na vysokej 

škole alebo v pomaturitnom štúdiu, alebo si volia maturitnú skúšku z predmetu 

občianska náuka. 

 Poskytuje široké možnosti pre rozširovanie a prehlbovanie, systematizáciu a 

zovšeobecnenie vedomostí, ktoré si študenti osvojili v povinnom predmete občianska 

náuka. 

 Cieľom seminára je systematické rozvíjanie zručností a návykov študentov a ich 

uplatňovanie v ústnom a písomnom prejave, smeruje k integrácii poznatkov a 

metodologických postupov a vytvára tak u študentov základ pre vlastné formovanie 

názorov na svet, v ktorom žijú, na spoločnosť a človeka, na chápanie vzťahov medzi 

jedincom, spoločnosťou a svetom.  

 Maturitná skúška z občianskej náuky sa skladá  z filozofie a spoločenskovedných 

disciplín,  základy ktorých boli predmetom výučby na predmetoch občianska náuka a 

spoločenskovedný seminár v 3. a 4. ročníku (psychológia a sociológia, právo, 

politológia, ekonómia a ekonomika). 

    

Obsah predmetu: 

 Vybrané filozofické problémy z rôznych filozofických disciplín: 

ontológia, gnozeológia, logika, etika, filozofia dejín, filozofia prírody, filozofia práva 

a politiky,  filozofická antropológia, estetika, religionistika 

 Vybrané problémy z rôznych spoločenskovedných disciplín:  

právo, politológia, psychológia, sociológia, ekonomika. 

 

Metódy a formy práce: 

 Analýza textov, problémové úlohy, diskusia, heuristická metóda, projektové 

vyučovanie, samostatná činnosť žiakov,... 

Adresát: 

 študenti, ktorí majú záujem o spoločenskovednú problematiku, chcú sa jej venovať v 

štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu, alebo si volia maturitnú skúšku 

z predmetu občianska náuka. 

Výstup: 

 príprava na ústnu maturitnú skúšku z OBN, 

 príprava na prijímacie pohovory pre  budúcich študentov ekonómie, práva, politológie, 

psychológie, sociológie, masmediálnej komunikácie, medzinárodných vzťahov, 

diplomacie, európskych štúdií, policajnej a vojenskej akadémie,  žurnalistiky a tým , 

ktorí potrebujú všeobecný a medzinárodný spoločenský prehľad. 

Klasifikácia:  

• predmet sa klasifikuje, hodnotí sa známkou. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Juristová 



 

 


