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Jednoleté dvouhodinové semináře pro oktavány

Každý žák si volí tři semináře - po jednom v každém bloku. Nelze si zvolit tenýž seminář vícekrát. 

Obsazení seminářů učiteli se může měnit v závislosti na tom, kolik žáků si seminář zvolí. Před volbou si 

prostudujte anotace k jednotlivým seminářům. Volte uvážlivě s ohledem na volbu maturitních předmětů i 

předpokládaný obor vysokoškolského studia.
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Aplikovaná fyzika

Stručný obsah

Seminář je určený studentům, kteří se chystají pokračovat ve 

studiu na VŠ s technickým, matematickým či ekonomickým 

zaměřením. Učivo je potřebné pro začátek studia na všech 

vysokých školách tohoto zaměření.

Obsahem semináře jsou vybrané kapitoly z hodin 

matematiky, uvedené ve standardech k maturitní zkoušce z 

matematiky. Studenti si zopakují základní učivo. Seminář 

bude zaměřen na propojení znalostí z různých tematických 

celků a na procvičení správné strategie řešení testových úloh. 

V semináři budou řešeny příklady z cvičných testů maturitní 

zkoušky.

Seminář je určen dvěma skupinám studentů. Pro studenty se 

zájmem o matematiku jako rozšíření středoškolských znalostí. 

Pro ostatní, kteří plánují během svého studia na SŠ resp. VŠ 

psát seminární práce, bakalářské práce apod., jako návod na 

zpracování dat získaných z různých dotazníků - bez 

statistického vyhodnocení získaných dat ztrácí totiž vytvořené 

práce a z toho plynoucí závěry na věrohodnosti. Veškerá 

výuka bude probíhat na PC pomocí aplikace Excel.

Na semináři se bude opakovat základní učivo fyziky formou 

řešení standardních úloh ze všech kapitol, které byly 

vyučovány v předchozím studiu. Studenti obdrží první hodinu 

zadání všech úloh, aby znali podrobný program jednotlivých 

hodin dopředu. Výuka bude pro studenty vhodnou přípravou 

k maturitní zkoušce z fyziky a na studium VŠ s výukou fyziky v 

prvních semestrech (lékařské a technické fakulty).

Na semináři se budou řešit komplexnější úlohy především na 

zákony zachování. Studenti budou také společně počítat 

úlohy z aktuálního ročníku fyzikální olympiády. Proberou 

základy speciální teorie relativity a základy astrofyziky. V 

druhém pololetí budou ve fyzice aplikovat diferenciální a 

integrální počet (nejvýhodnější podmínky ve fyzikálních 

úlohách, okamžité hodnoty fyzikálních veličin a výpočet 

fyzikálních veličin určitým integrálem). 
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Organická chemie

Chemie pro maturanty
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Biologie tropů a subtropů

Mikroskopování

Biologie pro maturanty 1 (vše)

Seminář je doporučen studentům dosavadní skupiny pro 

talentované. Jeho těžištěm je Opakování obecné, anorganické 

a organické chemie, s důrazem na přípravu k maturitě, 

případně k přijímacím zkouškám.

Určeno žákům biologických seminářů. Seminář obsáhne 

skladbu a reakce zásadních biomolekul (sacharidy, lipidy, 

proteiny, nukleové kyseliny) a přehled metabolických a 

syntetických procesů v buňce. Seminář je doporučen 

studentům, kteří jinou výuku chemie nemají. Obsah se 

tematicky kryje s výukou v dvouletém chemickém semináři.

Seminář je doporučen studentům dvouletého chemického 

semináře. Je zaměřen na laboratorní praxi s důrazem na 

organické reakce a praktickou biochemii. Vhodně se doplňuje 

buď s dvouletým chemickým seminářem, anebo s jednoletým 

seminářem Biochemie.

Náplň semináře je postavena na rozšiřování znalostí o 

druhové rozmanitosti, ekologii, etologii vybraných zástupců 

rostlin a živočichů z oblasti tropů a subtropů. Součástí 

semináře budou praktická i teoretická cvičení spojená s naším 

skleníkem a s botanickými a zoologickými zahradami.

Studenti si prakticky zopakují botaniku - pomocí mikroskopu 

znovu objeví stavbu buněk, pletiv, vegetativních orgánů, 

prozkoumají systém rostlin - poznají pod mikroskopem řasy, 

stavbu mechorostů, kapraďorostů, nahosemenných i 

krytosemenných rostlin. V průběhu roku se najde prostor pro 

mikroskop a živočišnou říši - "prvoci", členovci...

Seminář je určen pro maturanty z biologie a jeho obsahem 

jsou témata, která nebyla součástí výuky biologie v kvintě až 

septimě, ale jsou součástí maturity. Jde o tato témata: 

fyziologie rostlin (vodní režim, výživa, růst, pohyby, 

ontogeneze a rozmnožování), systém krytosemenných rostlin, 

ekologie, genetika, endokrinní systém, smyslové orgány a 

nervová soustava člověka.



Biologie pro maturanty 2 (rostliny)

Biologie pro maturanty 3 (genetika)

Z

Zeměpis pro maturanty

Politický zeměpis

Geoinformatika

Aj

Příprava na mezinárodní zkoušky (CAE)

Seminář je určen pro maturanty z biologie a případné 

zájemce o botaniku a ekologii. Obsahem jsou témata z 

fyziologie rostlin (vodní režim, výživa, růst, pohyby, 

ontogeneze a rozmnožování), ze systému krytosemenných 

rostlin a vybraných problematických skupin nového systému 

(měňavky, hlenky, krásnoočka aj.) a z ekologie. Součástí 

semináře bude opakování na poznávačku.

Seminář je určen pro maturanty z biologie a případné 

zájemce o genetiku. Obsahem jsou témata ze všech oborů 

genetiky a doplnění vybraných témat z anatomie člověka - 

endokrinní systém, smyslové orgány a nervová soustava.

Zopakování středoškolského učiva podle maturitních otázek, 

práce s atlasem, podrobněji rozebereme otázky:

       21. Politická geografie, světové integrace, globalizace 

světa

       22. Geografie Teplicka

       28. Geografie životního prostředí

Seminář seznámí studenty se současnými regionálními a 

globálními problémy, které vznikají z důvodů rozdílnosti 

náboženských ideologií, státních zahraničních cílů, aktuálních 

imperiálních a národních zájmů. (klíčové pojmy: národ, 

náboženství, multilateralismus/unilateralismus, globalizace, 

demografická exploze/imploze, EU, komplexní problematika 

nahrazování fosilních paliv alternativními zdroji, 

elektromobilita).

Seminář seznámí studenty se základy geoinformatiky a DPZ 

a  jejich využitím. Student semináře by měl zvládnout ovládat 

programy QGIS, SNAP, pořizovat data a zpracovávat je.

Cílem jednoletého semináře je příprava žáků ke složení 

mezinárodní jazykové zkoušky CAE (Certificate in Advanced 

English).  Zaměřuje se na rozšíření všech jazykových 

kompetencí v anglickém jazyce na úroveň C1 podle 

společného evropského referenčního rámce.  Seminář je 

určen pro studenty, kteří již dosáhli jazykové úrovně B2. 



Anglická gramatika B1/B2

Čj

Čeština pro maturanty

D

Mezinárodní vztahy po roce 1945

Podrobnější údaje o náplni předmětů najdete na webu GT ve Školním vzdělávacím programu GV GT.

Historicko – politologický seminář se zabývá vybranými 

kapitolami z dějin mezinárodních vztahů, zejména těmi, které 

mají bezprostřední vztah k naší současnosti. Pochopení 

nedávných historických událostí má zásadní vliv na pochopení 

mezinárodní situace a napomáhá v orientaci v tzv. 

postfaktické době, pokusíme se rovněž odpovědět na otázku, 

jak to, že očekávané vítězství demokracie, jak je předpovídal 

Francis Fukuyama ve známé knize o konci dějin, nenastalo. 

Seminář je vhodný pro všechny budoucí studenty 

společenských věd a v zásadě pro každého, kdo se 

zodpovědně zajímá o svět kolem sebe. 

Seminář je zaměřen na zopakování a upevnění vybraného 

gramatického učiva v rozsahu učebnic Straightforward Pre-

intermediate a Straightforward Intermediate. Hodiny jsou 

věnovány gramatickým celkům a soustředí se na praktické 

užití gramatiky v kontrastu jednotlivých jevů. Cílem semináře 

jako celku je strukturalizace a systematizace učiva v rozsahu 

maturitní zkoušky či jinak certifikované zkoušky příslušné 

úrovně.

Obsahem semináře bude seznámení se žánry (detektivka, 

horor, sci-fi, fantasy, …) a autory, kteří se v hodinách českého 

jazyka často objevují jen okrajově, příprava na maturitní 

slohovou práci, didaktický test a ústní maturitní zkoušku. 


