
MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY

TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Seminář -  Kulturní a sociální antropologie

TŘÍDA/SKUPINA Kvinta, sexta, oktáva

VYUČUJÍCÍ Soňa Semotánová

ČASOVÁ DOTACE 2h/týden

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNI

MURPHY, R.: Úvod do kulturní a sociální antropologie

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Počet
hodin

Pozn.

ZÁŘÍ Základy kulturní a sociální 
antropologie, vztah k biologické, vý-
vojové a filozofické antropologii 

Dokáže kulturní a 
sociální antropologii 
zasadit do širšího 
kontextu věd

2

ŘÍJEN Vztah kulturní a biologické podstaty 
člověka, kultura a jazyk, kultura a vý-
chova, základy terénního výzkumu

Dokáže vysvětlit 
pojem kultura 
z různých úhlů 
pohledu. Zná základní 
zásady určitých 
technik sběru dat ve 
společenských vědách

8

LISTOPAD Společenské systémy, funkcionální 
pohled na lidskou společnost, faktory 
ovlivňující sociální status

Zná základní teorie 
procesu sociální 
statiky a dynamiky, 
chápe kulturní 
podmíněnost pozice 
jedince v rámci 
společnosti 

8

PROSINEC Tělo, tělesnost a sexualita Umí na příkladech 
doložit různé přístupy 
k tělesnosti v různých 
kulturách a popsat 
různé sociální 
instituce, které se k ní
váží.

6

LEDEN Rodina a manželství, příbuzenské 
systémy

Umí popsat vliv rodiny 
na socializaci a 
enkulturaci jedince. 
Zná základní způsoby 
dělení rodiny jako 
sociální instituce

6
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ÚNOR Příbuzenské systém, kulturní promě-
ny hospodářské činnosti

Zná základní 
terminologii pro 
hodnocení 
příbuzenských systémů
a umí ji správně 
použít. Zná souvislost 
mezi hospodářskou 
činností a dalšími 
aspekty života 
společnosti 

6

BŘEZEN Mytologie a náboženství Umí vysvětlit klasické 
sociologické teorie 
náboženství, umí 
vysvětlit jeho vliv na 
život společnosti.
Zná některé mýty a 
náboženské představy 
Evropy a Ameriky a 
dokáže z nich odvodit 
širší souvislosti života 
společnosti.

8

DUBEN Mytologie a náboženství Zná některé mýty a 
náboženské představy 
Asie a Afriky a dokáže 
z nich odvodit širší 
souvislosti života 
společnosti.

8

KVĚTEN Etnicita a rasa Umí popsat možné 
problémy 
interetnického soužití 
a doložit je příklady;
Zná základní 
předpoklady, z nichž 
rasismus vychází a umí
se proti nim vymezit

6

ČERVEN Globalizace a multikulturalita Umí vysvětlit a na 
příkladech doložit 
proces míšení kultur 
v současném světě a 
zhodnotit ho z různých
úhlů pohledu

6


