Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, IČ 005 59 016
Tel.: 541 321 317, www.gymnaslo.cz, sekretariat@gymnaslo.cz

Seminář Evropa a svět
pro školní rok 2021/2022

Vyučující:

VES
Martin Císař, Jan Kadlec

Ročník:
Délka:

předmaturitní
jednoletý

Zkratka:

Vztah k maturitní zkoušce, prerekvizity
Absolvování semináře není nutnou podmínkou pro skládání maturitní zkoušky z NOS, geografie a
dějepisu, ale je vhodný pro maturitní zkoušku z těchto předmětů.

Pro koho je seminář určen a doporučen
Seminář je určen pro zájemce o studia na vysoké škole těchto či podobných oborů (politologie,
právo, evropská studia, mezinárodní vztahy, historie, geografie...), ale i pro ty, kteří ještě ani neví, co
budou nebo nebudou dále studovat.

Obsah (tematické celky)
Náplní semináře je historicko - geopoliticko - geografický pohled na Evropu jako základ západní
civilizace v historickém i současném kontextu dnešního složitého světa. Evropa, prostor, ve kterém
žijeme, vždy byla a je součástí celosvětových mezinárodních vztahů a hrála v nich významnou roli.
Ne vždy však byla harmonickým prostorem a ne vždy byl život na jejím území jednoduchý.
Historické vzestupy i pády Evropy, její geopolitické změny a její současný stav bude náplní
seminárních hodin s diskusí, komentáři, příp. externími hosty a četnými prezentacemi. V hodinách
se objeví například tato témata: Antropocén - dnešní nejen evropská realita, Rusko a Evropa –
rizikoví, ale přesto partneři, Separatismus v Evropě, Vzestup politického extremismu a
nesystémových politických stran, Kdy vznikne evropská armáda?, Energetická politika v Evropě, Na
čem je založena evropská prosperita, Jak se bránit propagandě, Co se v Evropě za posledních 25
let nepovedlo, Kdo a kam přichází do Evropy (přínosy a rizika), Evropská mediokracie a
postpravdivý svět, Kdo jsme - výzkumy, průzkumy vs. realita, atd....

Strana 1 z 2

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, IČ 005 59 016
Tel.: 541 321 317, www.gymnaslo.cz, sekretariat@gymnaslo.cz

Tematické celky:
1. Evropa – náš domov (obecná geopolitická a geografická charakteristika)
2. Evropa v toku dějin.
3. „Nedávná minulost“ Evropy:
a) Evropa rozdělená
b) Evropa sjednocující se
c) Evropa jako součást světa
4. Současná Evropa.
Způsob a podmínky klasifikace:
●
●
●
●

alespoň 75% účast v semináři je podmínkou klasifikovatelnosti, při nižší účasti bude zadána
absenční práce, případně určeno přezkoušení
klasifikován bude pravidelný monitoring evropských událostí
klasifikovány budou samostatně či ve skupině zpracované projekty a prezentace
každý student musí splnit všechny klasifikační výstupy
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