REFERÁTY OBN – V2 (2.pol.)
Ve dvojicích si vybrat jedno téma referátu, zpracovat (možné formou prezentace, přednášky
atd. Respektujte prosím termín prezentací, v případě nepřítomnosti je třeba domluva jiného
termínu předem nebo omluva formou lékařského potvrzení.
Referáty nebudou čteny!!!! Budou přednášeny.
Hodnocen bude obsah a forma zpracování a přednesu.
1. Trest smrti – seznámení s historií a vlastním postojem k problematice T. Balatková 13.2.
2. Historie rodiny – co rodina znamená pro společnost? Seznámení s historií vzniku rodiny, změny
v pojetí rodiny v dnešním světě. O. Zástěra – 20.2.
3. Euthanásie jako etický problém. - Vysvětlení pojmu, seznámení s možnými zeměmi, kde je
euthanasie povolena, seznámení s vlastním postojem k problematice.
K. Holečková, B. Prchalová, M. Šípková 6.3
4. Vliv médií na psychiku člověka se zaměřením na děti. - Zhodnocení vlastního postoje s
argumenty. B. Konovalová, M. Pascan 13.3.
5. Vliv médií na psychiku člověka se zaměřením na dospělé jedince. - Zhodnocení vlastního
postoje s argumenty. J. Vrba 20.3.
6. Multikulturní výchova jako prevence intolerance a rasismu. - Důležitost multikulturní
výchovy v dnešním světě, zhodnocení vlastních postojů s argumenty. L. Bláho, J. Votrubec 3.4.
7. Nezaměstnanost jako sociální problém – Zhodnocení současné nezaměstnanosti v ČR v
porovnání s ostatními evropskými zeměmi, jaký může mít dopad nezaměstnanost na socializaci
jedince ve společnosti, co proti tomu dělat?L. Kozáková + T. Karásková 10.4.
8. Agrese a šikana nejen ve školách. Jak se proti tomu bránit a řešit nastalou situaci?
L. Drobná, B. Barcíková 17.4
9. Feminismus v Čechách – seznámení s historií feminismu, vysvětlení pojmu, pohled na
současnou situaci. S. Hollová, I. Kůželová, K. Maturová 24.4.
10. Vliv sociálních sítí na život lidí v současném světě. - Zhodnocení vlastního postoje s
argumenty. A. Fotrová, V. Vokatá (jednotlivě) 15.5
11. Kritické myšlení – Definice pojmu, jak správně zacházet s informacemi, aby se člověk ve světě
dezinformací neztratil. D. Fejková, J. Hubal + J. Janecký 22.5

Z následujících témat si vybrat 2, zpracovat esej
(formát: 1 A4, řádkování 1,5, velikost 12, písmo Times New Roman, text bude v bloku a dodržovat
zásady odstavování, tj. Nevynechávat řádek, odstavec odsadit.)
Termíny odevzdání:
Esej 1 do 20.3.2018
Esej 2 do 22.5.2018

1. „Nechte mé nepřátele sežrat jeden druhého.“ Salvador Dalí
2. „Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.“
(L. N. Tolstoj)
3. „Nejhorší předsudek je, považovat vlastní předsudek za ten nejrozumnější.“ (T. Lessing)
4. „Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou.“ (A.P. Čechov)
5. „Kdo ovládá média, ovládá mysl.“ (J. Morrison)
6. „Nejste-li opatrní, média vás naučí nenávidět lidi, kteří jsou utlačovaní, a naučí vás milovat
ty, kteří utlačují.“
7. „Smrt není opakem života, smrt je jeho součást.“ ( Haruki Murakami)
8. „Nehledej smrt, smrt si tě najde. Ale hledej cestu, která činí ze smrti naplnění.“
(Dag Hammarskjöld )
9. „Facebook je mapa samoty.“ ( M. Šindelka)
10. „To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ Peter Drucker

