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OBČANSKÁ VÝCHOVA Ročník 9. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 

 
STÁT A PRÁVO  

Přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje 
práva a oprávněné zájmy druhých, 
posoudí význam ochrany lidských práv     
a svobod 
 

 

Základní lidská práva, práva dítěte – 
ochrana, úprava lidských práv a práv dětí  
v dokumentech 

 

VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 

 
Objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství 
Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele 
 

 
Význam právních vztahů, důležité právní 
vztahy a závazky z nich vyplývající; 
základní práva spotřebitele; styk s úřady 

 
 

Provádí jednoduché právní úkony  
a chápe jejich důsledky, uvede příklady 
smluv upravujících občanskoprávní vztahy 
- koupě, oprava či pronájem věci, osobní 
přeprava 
 

 

Význam a funkce právního řádu 
 
 
 
 

 
VDO - Principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 
 

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich 
činnosti a spolupráce při postihování 
trestných činů 
 

 

Orgány právní ochrany občanů, soustava 
soudů, právní norma, předpis, publikování 
právních předpisů 
 

 
 

Dodržuje právní ustanovení, která se na  
něj vztahují, a uvědomuje si rizika plynoucí 
z jejich porušování, rozpozná protiprávní 
jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady 
Diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 
 

 

Druhy a postihy protiprávního jednání 
včetně korupce, trestní postižitelnost, 
porušování předpisů v silničním provozu, 
porušování práv k duševnímu vlastnictví, 
poškozování lidských práv, šikana, 
diskriminace 
 

VDO - Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
OSV - Mezilidské vztahy, 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

 MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 
GLOBÁLNÍ SVĚT 

 

 
Popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady 
práv občanů ČR v EU  
a možné způsoby jejich uplatňování 

 
Podstata, význam, výhody evropské 
integrace, Evropská  unie - orgány,  
vztah k ČR 

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá, Jsme Evropané 
MeV – Práce v realizačním 
týmu 
VDO – Formy participace 
občanů v politickém životě 

 
Uvede významné mezinárodní organizace 
a společenství, k nimž má ČR vztah, 
popíše výhody spolupráce mezi státy, 
včetně zajišťování obrany státu a účasti 
v zahraničních misích 

 
Rada Evropy, NATO, OSN – ekonomická, 
politická a bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, výhody 

 
EGS – Objevujeme Evropu  
a svět 

 
Uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady  
a zápory 

 
Globalizace – projevy, klady a zápory 
 
 

 
MeV – Tvorba  mediálního 
sdělení 
 

 
Uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich hlavní příčiny  
i možné důsledky pro život lidstva 
 

 
Významné globální problémy včetně válek 
a terorismu, možnosti jejich řešení 
 
 

 
EV – Lidské aktivity  
a problémy životního prostředí 
 

 
Uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 

 
Terorismus - aktuální případy z médií, 
hledání příčin 
 

 
MeV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení a reality, 
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

 
 
 


