
Seminář z dějepisu 

Obsahové vymezení  

Jednoletý volitelný předmět Seminář z dějepisu úzce navazuje na vyučovací předmět Dějepis. 

Vychází ze vzdělávacího oboru Dějepis, jenž tvoří součást vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost.  

Seminář je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí týkajících se stěžejních dějinných 

témat evropské a národní historie a kultury. V kontextu našich dějin jsou probírány i dějiny 

regionální. 

Cílem předmětu Seminář z dějepisu je schopnost komplexního pohledu na dějiny na základě 

hlubšího poznání vybraných kapitol historie a důkladného pochopení vzájemných souvislostí, 

a to zejména vztahů mezi ději minulými a současnými. Jedním z hlavních cílů předmětu je 

také posílení pozitivního vztahu studentů ke svému regionu. 

 

Do vyučovacího předmětu Seminář z dějepisu jsou zařazena následující průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

- Morálka všedního dne 

- Spolupráce a soutěž 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 
- Globalizační a rozvojové procesy 

- Žijeme v Evropě 

- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

- Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Multikulturní výchova (MkV) 
- Základní problémy sociokulturních rozdílů 

- Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Enviromentální výchova (EV) 
- Problematika vztahů organismů a prostředí 

- Člověk a životní prostředí 

Mediální výchova (MedV) 
- Media a mediální produkce 

- Mediální produkty a jejich významy 

- Účinky mediální produkce a vliv médií 

- Role médií v moderních dějinách 

 

Časové vymezení 

Předmět je zařazen jako volitelný předmět do 4. ročníku 8. ročníku osmiletého cyklu, časová 

dotace je 2 hodiny týdně. 



Organizační vymezení 

Výuka je založena na skupinových prezentacích miniprojektů, jež jsou doplněny diskusí, 

promítáním dokumentárních snímků, prací s historickými prameny, interaktivní spoluprací s 

vybranými institucemi a tematickými exkurzemi. 

Záměrem výuky je mimo jiné naučit studenty samostatně a efektivně pracovat s rozličnými 

zdroji informací, získané údaje podrobovat kritické analýze a na jejím základě vyvodit obecné 

závěry. 

Důraz je kladen na rozvíjení dovedností týkajících se prezentace vlastní práce, schopnosti 

argumentace, tvůrčí diskuse, vytváření vlastních názorů, vycházejících ze znalostí faktů. 

5.10.4 Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  
Učitel:  

- zadáváním samostatné práce s atlasem a příručkami vede žáky k tomu, aby se naučili 

samostatně pracovat a pochopili širší dějinné souvislosti. Z vlastních úspěchů a chyb 

čerpají žáci poučení pro další práci. Žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, 

informace tvořivě zpracovává a využívá při studiu i praxi. 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel:  

- zadáváním problémových úkolů vede žáky k tomu, aby byli schopni samostatně řešit 

historické problémy. Žák pochopí paralelu mezi minulými a současnými událostmi a 

porovnává je s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém 

měřítku. Žák vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, kriticky interpretuje získané 

poznatky a zjištění, ověřuje je, pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje 

a obhajuje závěry. 

Kompetence komunikativní  

Učitel: 

- vhodnou organizací výuky zařazující diskusi na vhodná témata vede žáky k rozvoji 

samostatného úsudku a názoru a k vhodné argumentaci tak, aby pochopili problémy 

současného světa. Žák dokáže využít různé verbální i neverbální pomůcky 

společenského a společenskovědního charakteru. Efektivně využívá moderní 

informační technologie. 

Kompetence sociální a personální 

Učitel:  

- obměnou složení diskusních kroužků vede žáky systematicky k pozitivnímu myšlení, 

k vhodné a plodné diskusi a ke vzájemné sebeúctě tak, aby pochopili nezaměnitelnost 

jedince i kolektivu. Žák se rozhoduje na základě vlastního úsudku, odolává 

společenským i mediálním tlakům.  

Kompetence občanská  

Učitel:  

- přispívá k chápání základních principů zákonů a společenských norem, k oceňování 

tradic a kulturního a historického dědictví tím, že rozvíjí u žáka zájem o současnost a 

minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství a vnímání sounáležitosti 

k evropské kultuře. Žák posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje 



v jeho okolí, zaujímá a obhajuje stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle 

nejlepšího svědomí. 

Kompetence k podnikavosti  

Učitel: 

- zadáváním vhodných úkolů vede žáka k využívání znalostí a zkušeností historického 

vývoje pro pochopení současnosti a budoucnosti. Žák tak získá orientaci v aktuálním 

dění v ČR, EU a ve světě a rozvíjí zájem o veřejné záležitosti. Rozvíjí svůj osobní i 

odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobnostním a 

profesním životě. Posuzuje kriticky rizika související s rozhodováním v reálných 

životních situacích. 

 



Vyučovací předmět: Seminář z dějepisu 
 

Ročník: oktáva,   4. ročník 
 

Očekávané výstupy  

RVP G 

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

a vazby, projekty 

Poznámky 

Žák: 

 Vyloží hlavní tendence 

českých dějin na příkladu 

regionu 

 Objasní vybranou dějinnou 

problematiku 

 Zasadí národní dějiny do 

kontextu světových dějin 

 Zná výrazné osobnosti 

Československa a České 

republiky a v tomto kontextu 

i osobnosti regionu 

 Charakterizuje významné 

kulturní proudy 20. století 

 Odliší architektonické styly 

Žák: 

 Vyloží hlavní tendence českých 

dějin na příkladu regionu 

 Objasní vybranou dějinnou 

problematiku 

 Zasadí národní dějiny do 

kontextu světových dějin 

 Zná výrazné osobnosti 

Československa a České 

republiky a v tomto kontextu i 

osobnosti regionu 

 Charakterizuje významné 

kulturní proudy 20. století 

 Odliší architektonické styly 

 Regionální dějiny  - vybrané kapitoly 

 Vybrané problémy světových dějin 

 Vybrané problémy národních dějin 

 Výrazné osobnosti vědy a kultury ve 20. 

století 

 Kultura - významné proudy a osobnosti 20. 

a21. století 

 

 

Referáty 

Výklad 

Vycházky 

Návštěva archívu, muzea 

Tematické výstavy 

Test  

samostatná práce 

skupinová práce 

 

 


