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ANOTACE

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu mezipředmětových vztahů v předmětech
Výchova k občanství a Dějepis na druhém stupni základních škol, a to na pozadí výchovněvzdělávacích cílů v rámcově vzdělávacích plánech pro základní vzdělávání. V teoretické části
je zmapována problematika mezipředmětových vztahů v obecné rovině a integrovaná a
projektová výuka, jako prostředek jejich rozvíjení. Nedílnou součástí je analýza Rámcově
vzdělávacího programu, především jeho vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V praktické
části diplomové práce jsou uvedeny ukázky zpracování výuky konkrétních témat v 6. – 9.
ročníku základní školy. Závěr praktické části je věnován zpracování projektového dne
s názvem „Počátky našeho národa“ pro druhý stupeň základní školy.

Klíčová slova: mezipředmětové vztahy, RVP, ŠVP, projektová výuka, integrovaná výuka

ANNOTATION

Diploma thesis is focused on analyses cross-curriculum links in subjects of Civics and
History on higher degree of elementary school, on a background of education targets in a
frame of education plans for elementary education. Theoretical part mapped problems of
cross-curriculum links in general and integrated and project teaching as an instrument of
pupil’s development. Integral part is analyses of Frame of Education Plans, especially in a
teaching area of Man and Society. In practical part there are mentioned samples of teaching of
particular themes in 6th – 9th classes of elementary school. Closure of practical part is
dedicated to elaboration of project day named “Beginning of our Nation” for higher degree of
elementary school.

Keywords: cross-curriculum links, frame education plans, school education program,
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ÚVOD
S ohledem na neustálý vývoj lidské společnosti se musí vyvíjet i školství. Na studenty
a absolventy škol jsou kladeny stále nové požadavky a nároky, které s tímto vývojem souvisí.
Současná doba ještě více než kdy dříve požaduje, aby byl člověk schopen své nabyté znalosti,
dovednosti a zkušenosti flexibilně využívat. Důležitým úkolem školy je vést výuku takovým
způsobem, aby se žáci a absolventi dokázali v dynamicky se rozvíjející společnosti uplatnit.
Čím lépe se absolventi dokážou na trhu práce uplatnit, tím více jsou společnosti prospěšní.
Při pohledu do historie českého školství zjistíme, že i v tomto směru dochází
k postupným změnám, které ústí v transformaci celého vzdělávacího systému. Cílem je najít
a využívat nové výukové strategie, které by efektivnějším způsobem vybavily žáky
potřebnými

vědomostmi,

dovednostmi

a

postoji,

nezbytnými

k životu

v dnešním

modernizovaném světě plném neustálého vývoje. Důležitým mezníkem současného školství
byl rok 1999, kdy byla zahájena veřejná diskuze k dalšímu rozvoji vzdělávání v České
republice. Tato diskuze se stala významným podkladem k vypracování strategického
dokumentu – „Národního programu vzdělávání“ tzv. Bílé knihy. Po svém schválení v roce
2001 se tento dokument stal podkladem pro tvorbu nových vzdělávacích programů.
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Vznikl Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který po několika
důležitých úpravách nabyl účinnosti 1. 9. 2007. Tento dokument mimo jiné umožňuje školám
ve svém školním vzdělávacím programu využívat průřezová témata, jako formu
mezipředmětových témat, a nově též školám nabízí možnost využívat integraci a
integrovanou výuku ve vyučování. Každá škola si při tvorbě vlastního školního vzdělávacího
programu určuje, v jakých souvislostech bude žákům předkládat obsah učiva. Přitom však
musí vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Úkolem školy je vytvořit pro žáka takové podmínky, aby rozvíjela jeho individuální
schopnosti, talent, hodnoty a postoje. Žák by v současné škole neměl být jen pasivním
posluchačem, ale měl by se na vyučování aktivně podílet, spolupracovat a diskutovat. Je
důležité, aby se žáci naučili orientovat v různých problematikách, hledali a nalézali
souvislosti a aplikovali je v praktickém životě.
Pro každého učitele je jistě přínosem a významnou zpětnou vazbou, pokud si žáci
z jeho vyučování odnáší takové vědomosti, postoje a dovednosti, které pak můžou efektivně
uplatňovat a lépe se tak orientovat v dnešním světě.
Hlavním cílem této diplomové práce je shromáždit k tématu mezipředmětových
vztahů informace dostupné z prostudované odborné literatury a tyto informace analyzovat na
pozadí výchovně-vzdělávacích cílů v rámcově vzdělávacích plánech pro základní vzdělávání.
Na základě prostudované literatury jsou v praktické části navrženy a ukázány příklady výuky
vybraných integrovaných témat. Diplomová práce je členěna do dvou částí.
První teoretická část je členěna na tři hlavní kapitoly. Cílem této části bylo na základě
prostudované odborné literatury zmapovat a analyzovat problematiku mezipředmětových
vztahů. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů v oblasti problematiky
mezipředmětových vztahů, jejich členěním, podstatou, významem a historií. Součástí této
kapitoly je role alternativních škol při uplatňování mezipředmětových vztahů a také osobnost
učitele, jako významného činitele jejich aplikace. Druhá kapitola je zaměřena na integrovanou
a projektovou výuku jako prostředku rozvíjení mezipředmětových vztahů. Závěr teoretické
části je věnován analýze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tato
analýza je zaměřena zejména na jeho charakteristiku, vzdělávací oblasti, klíčové kompetence
a průřezová témata, která jsou důležitým prvkem k aplikaci mezipředmětových vztahů.
Praktická část diplomové práce je členěna na tři hlavní kapitoly. Cílem této části bylo
propojit některá vhodná témata k předmětům Výchova k občanství a Dějepis a ukázat tak
příklady, jak tato témata prakticky začlenit do výuky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a
společnost na druhém stupni základní školy. První kapitola praktické části obsahuje vytvořený
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návrh konkrétních témat vhodných k integraci. Druhá kapitola je zaměřena na zpracování
konkrétních integrovaných témat, která byla prakticky mezipředmětově aplikována ve výuce.
V 6. ročníku se jednalo o téma „Počátky naší vlasti“, v 7. ročníku „Přínos Karla IV. pro
rozvoj české kultury“, v 8. ročníku „Lidská práva a společnost v zrcadle dějin“ a v 9. ročníku
se jednalo o téma „Tolerance ve společnosti“. Závěr praktické části je věnován zpracování
projektového dne s názvem „Počátky našeho národa“, kterého se zúčastnili všichni žáci
druhého stupně Základní a mateřské školy Slabce.

Mezipředmětové vztahy
Cílem této kapitoly je zmapovat a vymezit pojem mezipředmětové vztahy, objasnit
jejich podstatu a význam. V souvislosti s jejich historickým vývojem budou tyto vztahy
rozlišeny a jejich využívání bude dále rozvedeno v rámci vzdělávání alternativních škol.
Nedílnou součástí této kapitoly bude i charakteristika osobnosti učitele, jehož nezastupitelná
role pro uplatňování a realizaci mezipředmětových vztahů je velmi důležitá.
1.1. Vymezení pojmu
V současné době je kladen velký důraz na pojmy jako mezipředmětové vazby, cíle
výchovy a vzdělávání, kompetence nebo environmentální výchova. Mezipředmětové vztahy
určitě mohou nabývat různé povahy, protože někdy je vztah mezi dvěma předměty naprosto
zřejmý a jindy je skrytý. Jistá je skutečnost, že mezipředmětové vztahy mají svým
charakterem a obsahem nezastupitelnou roli v cílevědomém propojování znalostí a poznatků
žáků v různých vyučovacích předmětech.
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Průcha, Walterová, Mareš1 vymezují pojem mezipředmětové vztahy jako vazby mezi
jednotlivými vyučovacími předměty přesahující předmětový rámec, podporující pochopení
souvislostí dílčích obsahů a prostředek integrace obsahu. Tradičně byly mezipředmětové
vztahy vyjadřovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů jako tzv. mezipředmětová
témata nebo realizovány v interdisciplinárních předmětech, např. rodinná výchova, výchova
spotřebitele, domácí hospodaření. Ve vzdělávacích programech jsou nyní vyčleněny jako
samostatná průřezová témata, ve kterých jsou zdůrazněny jejich vazby na obsahové oblasti,
které se realizují ve výuce různými formami, například jako mezipředmětová témata, projekty
nebo nové předměty.
Spousta2 vymezuje mezipředmětové vztahy jako vztahy mezi jednotlivými vědními
obory, mezi jejich typickými poznatkovými systémy. Systémy jejich metod a přístupů
nacházejí svůj odraz ve vztazích mezi pedagogicky utvářenými systémy poznatků konkrétních
vyučovacích předmětů.
Popisuje dosavadní nesystematičnost a teoretickou neujasněnost výchovné problematiky
mezipředmětových vztahů jako důsledek jejího nedocenění a nesprávného chápání jako
mezního, okrajového teoretického problému.

1.2. Podstata a význam mezipředmětových vztahů
Hlavní podstatu mezipředmětových vztahů a souvislostí můžeme nalézt ve vzájemném
sepětí učiva jednotlivých předmětů a také v tom, že odlišné předměty jsou orientovány na
kultivaci různých složek osobnosti vychovávaného v různých oblastech společenského
života.3
Svým obsahem a charakterem mají mezipředmětové vztahy ve výuce jednoznačně
nezastupitelnou úlohu. Ta spočívá zejména v cílevědomém navazování a propojování znalostí
a poznatků žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech. Svým obsahem a také charakterem
vyučování spolu většina obecných, ale i množství odborných předmětů vzájemně souvisí.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Nové, rozšířené a aktualizované
vydání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. S. 154, 155.
2
SPOUSTA, V. Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
ISBN 80-210-1640-X. S. 25, 26.
1

3

SPOUSTA, V., pozn. 2, s. 26.
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Cílem je mezipředmětové vztahy utvářet, vyvíjet a vytvářet tak vzájemnou posloupnou
návaznost, která má nezastupitelný význam pro smysluplný průběh vzdělávacího procesu.
Smysl a význam mezipředmětových vztahů spočívá v oblasti správného formování
obsahové stránky vzdělání, ve které se podporuje rozvíjení logického a systémového myšlení
žáků. Schopnost aplikace poznatků a vědomostí z jiných vyučovacích předmětů do aktuálně
vyučovaného předmětu, aktualizování dílčích vztahů mezi jevy a procesy vede k rozvíjení
logického uvažování ze strany žáků a také k lepšímu pochopení probírané látky v širších
souvislostech a návaznostech.
Faktem je, že v jednotlivých předmětech je obsah učiva koncipován rozdílně, má jiné
věcné a časové uspořádání. Z toho pak vyplývají odlišující se mezipředmětové vztahy jak
v ročnících, tak i v konkrétních předmětech.
Mezipředmětové vztahy existují objektivně, vyplývají z podstaty poznatků jednotlivých
předmětů a věd v závislosti na jejich koncipování a řazení do časových a věcných
posloupností.4
V rámci uplatňování mezipředmětových vztahů bychom měli dbát zejména na:
-

věk žáků

-

pojetí výuky na dané škole

-

potřeby jednotlivých předmětů

-

organizační formy a metody vyučování

Velký význam hraje u všech vyučovaných předmětů věcná a časová koordinace učiva.
Žádoucí je, aby byly jednotlivé předměty řazeny do rozvrhu tak, aby mezi nimi byly
optimální vazby.5
Problematiku mezipředmětových vztahů není možné ohraničovat pouze na hledání
věcných vztahů mezi různými předměty. Je důležité rozvíjet samostatné myšlení žáků a jejich
poznávací schopnosti. Proto je potřeba do učebních osnov zadávat konkrétní požadavky tak,
aby se žáci naučili přemýšlet ve více směrných řadách a tím si osvojili propojování poznatků
z různých předmětových oblastí při řešení konkrétních příkladů a situací.6
Tvorba mezipředmětových vztahů mezi tématy různých učebních předmětů je důležitá
proto, aby výsledkem osvojení látky ze strany žáků byl co možná nejucelenější obraz
zkušeností. Znalost jedné konkrétní látky je důležitým předpokladem pro osvojení si znalosti
STEJSKALOVÁ, P., ČADÍLEK, M. Didaktika praktického vyučování. Brno: Masarykova
univerzita, 2001. S. 56.
5
STEJSKALOVÁ, P., ČADÍLEK, M., pozn. 4, s. 57.
6
KOŘÍNEK, M. Didaktika základní školy. Praha: SPN, 1984. S. 78.
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látky předmětu jiného. S ohledem na častou izolovanost učebních předmětů si žáci často sami
nedokážou spojit vědomosti jednoho a druhého předmětu. Výsledkem mezipředmětových
vztahů je propojení vazeb předmětů obsahově podobných, ale i relativně vzdálených.7
Význam mezipředmětových vztahů spočívá v rozvíjení systémového myšlení žáků.
Vyhledáváním různých souvislostí mezi jevy a procesy si žáci rozvíjejí svou schopnost
uvažování nad podstatou věci. Učí se zároveň aktualizovat poznatky a činnosti z různých
oblastí, dokážou s nimi správně nakládat a uvádět je do nových soustav podle konkrétních
úkolů. Podstatnou roli hraje také všestranné propojování znalostí získaných životem a ve
škole. Tím, že si žáci uvědomují vzájemné interakce a zároveň rozvíjejí své schopnosti
v logickém myšlení. Zjištěné a aktualizované poznatky pak dokážou správně aplikovat
v rozličných předmětech, což vede k lepšímu vystihnutí daného celku a hlavního cíle poznání.
1.3. Členění mezipředmětových vztahů
Mezipředmětové vztahy z hlediska jejich obsahu můžeme rozčlenit na kategorii
horizontální a vertikální. Horizontální mezipředmětové vztahy propojují dva, nebo více
předmětů probíraných souběžně.
Mezipředmětové vztahy vertikální se týkají vzájemně podmíněných znalostí. Předměty
probírané v nižších ročnících postupně seskupují výchozí znalosti pro pochopení předmětů
vyučovaných v ročnících následujících. Dalším hlediskem pro členění mezipředmětových
vztahů je časová posloupnost. Zde členíme mezipředmětové vztahy na souběžné, vstřícné tzv.
perspektivní a zpětné tzv. retrospektivní. Souběžné mezipředmětové vztahy se utvářejí
nezávisle na sobě v průběhu dvou nebo více předmětů přibližně ve stejné časové linii.
Mezipředmětové vztahy perspektivní vytvářejí předpoklady pro poznatky získané v čase
budoucím. Mezipředmětové vztahy retrospektivní využívají poznatky z oblastí již dříve
osvojených.8
Studiem mezipředmětových vztahů se před rokem 1989 zabýval v této době velmi
populární český pedagog a filosof Vladimír Pařízek. Do dějin našeho školství se významně
zapsal studiem vývoje mezipředmětových vztahů. Některé jeho myšlenky a úvahy jsou
důležitým prvkem pro využívání mezipředmětových vztahů i v současnosti.
Pařízek9 popisuje ve své knize tzv. vnitro-předmětové vztahy. Ty charakterizuje jako
sjednocující činitele jednotlivých disciplín předmětů. V nich zdůrazňuje světonázorový
CHLUP, O. Pedagogika. Praha: SPN, 1965. S. 112.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál, 2009. ISBN
978-80-7367-503-5.
9
PAŘÍZEK, V. K obsahu vzdělání a jeho soudobým přeměnám. Praha: SPN, 1984. S. 70, 71.
7
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význam a využití předmětů v rámci společenské praxe. Jednotlivé vyučovací předměty
odrážejí poznatky mnoha vědních oborů a společenskou praxi obohacují zkušenostmi z vlastní
praxe.
Na tomto místě zmíníme citaci z jeho knihy, kterou V. Pařízek charakterizuje
mezipředmětové vztahy. „Použití nabytých vědomostí a dovedností v jiném předmětu
předpokládá, že je žáci zvládli v náležité hloubce a také trvale, protože jsou aplikovány po
delší době. V obsahu školního vyučování je nutné vytvářet skutečný systém vyučovacích
předmětů a mezi jednotlivými prvky tohoto systému vytvářet těsné vztahy.“10
1.4. Historie mezipředmětových vztahů
Chceme-li prozkoumat historii mezipředmětových vztahů, pak je důležité podívat se
na výuku samotnou hluboko do minulosti. Povolání učitele v historii vykonávali filosofové,
kněží, řádové sestry, lékaři či advokáti. V českých zemích má školství velmi dlouhou tradici.
Již v počátcích našeho státu, tj. v 10. století vznikaly školy klášterní a katedrální. Ve 13.
století začaly vznikat školy měšťanské a v roce 1348 i první univerzita Karlova v Praze.
V době husitské byla většina škol zrušena nebo zanikla, což bylo příčinou útlumu
vzdělanosti v našich zemích. V 16. století se situace zlepšila se zakládáním škol jezuitských a
bratrských. Důležité nejenom z hlediska vzdělávání, ale i z hlediska spojitostí mezi učivem je
17. století, kdy se do dějin pedagogiky tučným písmem zapsal Jan Ámos Komenský.
Tento filosof, teolog, myslitel, pedagog a spisovatel svým dílem položil pevné základy
novodobé pedagogiky. Komenský chápe didaktiku jako systém vedení člověka, přičemž
uznává, že určité ideje jsou člověku přirozené a vlastní již od narození. Správnou výchovou
lze proto rozvíjet to, co je nám již dané. Výuka má vycházet z poznání a bezprostřední
skutečnosti. Žák by si s pomocí učitele měl sám dokázat odvodit obecný závěr a důsledky
vyplývající pro praxi.
Komenského všenápravné snahy se nezabývají pouze jednotlivými věcmi, ale vždy
mají tendenci směřovat k celku. I z tohoto důvodu se toto učení nazývá jako pansofické,
neboli vševědné. Jeho pohled se tak radikálně odlišuje od mechanického pojetí přírody a
jejího poznání. Jeho pansofie se snaží hledat společné principy jevů platných jak pro svět
přírody, tak i pro lidskou společnost a jedince. Důraz přitom klade na celek i harmonii světa.
Komenský se snaží uvažovat tak, že cílem učitele je člověka uvést do jednoty světa, do
souvislostí, kde každá jednotlivost poukazuje na celek, kde lze všechny a všemu všestranně
učit a dovést je tak k božímu řádu a osvícení. Jeho snahou je výchova k lidství a celkové
10

PAŘÍZEK, V., pozn. 9, s. 72, 73.
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lidské všeobecné vzdělanosti. Důležitou jeho myšlenkou je používání srovnávací metody. Ta
spočívá v předpokladu, že pokud nelze nějakou věc poznat smysly či rozumem, lze její
podstatu objasnit srovnáním shody jevů a věcí. Důraz klade na řádném výběru a uspořádání
učiva tak, aby se všichni žáci učili znát základy, příčiny a cíle všeho, co nás obklopuje a co se
kolem nás vyskytuje. Cílem přitom je, aby se žáci ve svém životě nepotkali s něčím tak málo
poznaným, o čem by si sami nedokázali vytvořit vlastní úsudek.
Jeho studium mělo utvářet všechny stránky člověka v oblasti rozumové, řečové a i
motorické a to tak, aby se jednotlivé části výuky vzájemně podporovaly a doplňovaly.
Vyučování by mělo ukazovat souvislosti věcí a jevů, jejich smysl význam a pořádek.
Jednotlivé poznatky by se měly odhalením jejich podstaty spojovat v celek.11
Komenský rozpracoval také základní didaktické zásady (názornosti, systematičnosti,
aktivnosti, trvalosti a přiměřenosti). Principem zásady názornosti je přímá žákova zkušenost,
o kterou by se mělo vyučování opírat.
Zásada systematičnosti zdůrazňuje požadavek na návaznost informací nejen v rámci
jednotlivých předmětů, ale i mezi nimi. Zásada aktivnosti vyžaduje, aby žáci získávali
poznatky svou vlastní zkušeností a pak je dokázali využít v praxi.
Mezi Komenského nejvýznamnější pedagogická díla patří „Brána jazyků otevřená“, ve
které je dodržováno sepjetí slova a reálné skutečnosti a můžeme jí tak označit za první
dětskou encyklopedii. V díle „Orbis pictus“ se Komenský snaží spojit jazykové a věcné učení
s důrazem na dodržení souvislostí mezi jevy a skutečností. Získané poznatky jsou zde vázány
k praktické činnosti.
V Komenského zásadách, myšlenkách a díle jsou vyjádřeny prvky integrace a
mezipředmětových vztahů, které by měly být zdrojem inspirace a přínosem pro každého
kvalitního pedagoga i v současnosti.12
V českém školství došlo k významným změnám ke konci 18. století v období vlády
Marie Terezie. Byla zavedena všeobecná vzdělávací povinnost i pro děti poddaných. Vznikly
tři druhy elementárních škol, což byl předpoklad pro ustavení dnešní třístupňové školské
soustavy. Tvůrcem školských reforem byl Jan Ignác Felbinger, který využil i některé
myšlenky Komenského.
Významným vychovatelem a pedagogem přelomu 18. a 19. století byl Švýcar Johann
Heinrich Pestalozzi. Jeho koncept tzv. industriální výchovy se snažil naučit děti praktickým
dovednostem. Upřednostňoval osvojování poznatků a jejich využití v praktických činnostech.
KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Vydání 1. Praha: Grada, 2008, Pedagogika
(Grada). ISBN 978-80-247-2429-4. S. 11-37.
12
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Vycházel z návaznosti a propojenosti učení jednotlivých látek a zkušeností získaných jak ve
škole, tak i v životě. V rámci výuky trivia a manuálních prací kladl důraz na mezipředmětové
vazby. Jeho pedagogické ideje měli za cíl zabránit bídě chudého lidu a dětí.13
Rok 1869 byl významným úpravou elementárního školství v našich zemích. Tzv.
„Základní školní zákon“ zavádí mimo jiné i pojem tzv. Reálií, který s názorným vyučováním
a výukou čtení spojuje i čtyři reálné předměty – zeměpis, dějepis, přírodovědu a geometrii.
Po roce 1989 se náš školský systém otevřel zahraničním trendům, které zpřístupnily
možnost zamyšlení se nad pozitivními a negativními stránkami českého školství. S rychlým
vývojem české společnosti se objevily i nedostatky našeho školského systému. V souvislosti
se změnami, které bylo nutné v průběhu 90. let 20. století, byl v roce 2001 vypracován
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. „Bílá kniha“. Tento dokument se
stal výchozím pro využívání nových principů a modelů ve vzdělávací politice České
republiky.
Následovalo schválení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školským zákonem. Tato norma u nás zavedla
nové uspořádání kurikulárních dokumentů, které byly vytvářeny na úrovni státní a školní.
1.5. Role alternativních škol při uplatňování mezipředmětových vztahů
Nejprve se podívejme, jak vysvětluje pojem alternativní škola pedagogický slovník.
Ten popisuje alternativní školu jako: „obecný termín pokrývající všechny druhy škol
(soukromé i veřejné), které mají jeden podstatný rys: odlišují se od hlavního proudu
standardních (běžných, normálních) škol vzdělávacího systému. Odlišnost může spočívat ve
specifičnostech obsahu vzdělávání, organizace a metod výuky, hodnocení vzdělávacích
výsledků žáků aj. Pojem alternativní škola nelze tedy vztahovat pouze k soukromým školám,
resp. k typu zřizovatele školy, protože nestandardní mohou být i některé školy veřejné např.
inovativní škola, nebo škola preferující tzv. otevřené vyučování.“14
Jan Ámos Komenský byl prvním průkopníkem tzv. „školy hrou“. Laickou veřejností
jsou tímto způsobem někdy označovány alternativní školy. Tyto typy škol preferují
individuální přístup učitele, což je výrazně odlišuje od běžných veřejných škol. Rozdílnost ve
výuce je například také ve způsobu vyučování, organizaci výuky, vyučovacích hodin a
hodnocení. Důraz je kladen na vhodné sestavování předmětů v učebním plánu, aby byla co
KASPER, T., KASPEROVÁ, D., pozn. 12, s. 78, 79.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Nové, rozšířené a
aktualizované vydání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. S. 16, 17.
13
14
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nejvíce podporována jejich spojitost. Žáci pak lépe chápou mezipředmětové souvislosti a
získané informace dokážou lépe využít.
V České republice patří mezi aktuálně nejvíce vyhledávané a využívané vzdělávací
alternace Montessori škola, Waldorfská škola a škola Daltonská. Tyto typy škol vhodným a
zábavným způsobem využívají například projektovou výuku, která napomáhá propojovat
konkrétní témata, jež jsou náplní samostatných předmětů. Hodnocení je prováděno slovní
formou, včetně závěrečného vysvědčení. Součástí hodnocení je i například snaživost,
spolupráce, kreativita, přístup a chování k ostatním spolužákům. Přátelské vztahy mezi
vyučujícím, žáky, školou a rodinou jsou velmi důležitým faktorem, který vyzdvihuje
jedinečnost těchto alternativních škol.
Mnoho veřejných škol při realizaci svých školních vzdělávacích programů čerpá
poznatky z náplně výuky alternativních škol.
Vzhledem k tomu, že cílem této práce není detailní mapování způsobů výuky jednotlivých
typů alternativních škol, byla této problematice věnována jen tato stručná kapitola, jako
důležitá součást možností aplikace mezipředmětových vztahů.
1.6. Osobnost učitele a mezipředmětové vztahy
V této kapitole zmíníme osobnost učitele, protože v rámci realizace a efektivního
uplatňování mezipředmětových vztahů je jeho role nezastupitelná. Nejprve by bylo vhodné
definovat, jak popisuje osobnost učitele pedagogický slovník. Zde je učitel charakterizován
jako: „osoba podněcující a řídící učení jiných osob, vzdělavatel. Jeden z hlavních aktérů
vzdělávacího procesu, profesně kvalifikovaný pedagogický pracovník, vykonávající učitelské
povolání. Na kvalitě učitelů do značné míry závisí výsledky vzdělávání. Sociální status učitelů
je závislý na významu a hodnotě, které jsou přisuzovány vzdělávání ve společnosti. Tradičně
byl učitel považován především za podavatele poznatků žákům ve vyučování. V nynějším
pojetí, vycházejícím ze současných funkcí školy a profesního modelu učitelství se zdůrazňují
subjektově-objektové role učitele v interakci se žáky a prostředím. Učitel spoluvytváří
edukační prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje činnost žáků, řídí a hodnotí proces
učení a jeho výsledky. Významné jsou sociální role učitele v interakci se žáky, v učitelském
týmu, ve spolupráci s rodiči a veřejností.“15
Každý učitel by měl znát obsah styčných předmětů a jejich důležité vzájemné vazby a
souvislosti. Přemýšlení o interakcích s jinými studijními předměty by nemělo vést k tomu, že
15
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se učitel zaměří pouze na jeden předmět. Propojenost předmětů by se měl snažit žákům
předávat vhodně zvolenou formou výuky.
Učitel základní školy bezprostředně ovlivňuje vyučování v přírodovědných a
společenskovědných předmětech, jako jsou například fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis,
dějepis, občanská a rodinná výchova. Názory na obsah, koncipování a strukturu učebních
předmětů nutně ovlivňují učení žáků. Významnou roli v procesu vyučování a učení mají také
učební texty jednotlivých předmětů, které představují podstatný zdroj informací pro žáky i
učitele a ovlivňují koncepční a obsahovou stránku celé výuky a procesu učení.16
Množství praxe by mělo prohlubovat schopnost učitele nacházet v předmětech, pro
které je aprobován, jejich mezipředmětové vztahy. Zde hraje klíčovou roli, aby se pedagog při
vytváření a zohledňování podmínek výuky nezaměřoval jen obsahovou stránku učebnic.
Jeho cílem by mělo být žákům objasnit a ukázat i praktické možnosti, jak využít nabyté
znalosti a vědomosti propojováním mezipředmětových vazeb a vztahů. Neméně důležitým
krokem je i schopnost učitele, jakou formou bude ověřovat zapamatované poznatky z výuky.
Zde rozhodně nepostačí forma písemného opakování či zkoušení. Jako velmi vhodný způsob
ověřování úrovně zapamatování je například využívání myšlenkových map, křížovek, debat,
výstupů projektových prací nebo správně zvolených her.17
Podle stylu výuky lze učitele rozčlenit do tří typů. První typ je autoritativní či
autokratický. Jeho charakteristickým rysem je nedůvěra vůči žákovi, což vede k neustálému
vedení a kontrole ze strany učitele, vyžadování bezpodmínečné kázně a trestání přestupků.
Takovýto učitel žákům nedává prostor pro rozvíjení samostatnosti a iniciativy. Liberální styl
vedení a výuky je typickým znakem druhého typu učitele. Žáci mají velkou míru svobody
v rámci svého rozhodování, což směřuje k tomu, že učitel v podstatě žáky nevede a
nekontroluje. Poslední typ je učitel sociálně integrační, neboli demokratický. Tento typ učitele
žáky vede, ale zároveň s nimi spolupracuje. Jeho snahou je podpora v rozvíjení samostatnosti
a iniciativy.18
Každý člověk se ve svém životě setkal s velkým počtem pedagogů. Většina z nás jistě
ráda vzpomíná na učitele, kteří dokázali probíranou látku vhodným způsobem zprostředkovat
a transformovat, přičemž dokázali s vyváženou mírou empatie probudit zájem u většiny žáků.
Učitel, jeho povahové a charakterové rysy se významně promítají i do způsobů, kterým
PODROUŽEK, L. Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN
80-7238-157-1. S. 85.
17
PRUNER, P. Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie. 2. vydání. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2003. ISBN 80-7082-979-6. S. 100-124.
18
PRUNER, P., pozn. 17, s. 127, 128.
16
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přistupuje k žákům. V rámci výuky se klima ve třídě mimo jiných okolností odvíjí právě od
toho, jaký je učitel jako člověk a osobnost.
Samotná realizace mezipředmětových vztahů vyžaduje nejen kvalitní přípravu, ale i
nezbytnou sebereflexi, kdy je učitel schopen své stanovené cíle upravit, pokud nejsou
výsledky žáků s ohledem ke konkrétní skupině uspokojivé. Důležitou složkou je také
kolektivní spolupráce s ostatními kolegy-pedagogy. Smyslem této spolupráce je překonání
izolovanosti jednotlivých předmětů a individualistického pojetí výkladu předmětu
konkrétního učitele.
Správnou cestou je, aby každý učitel přemýšlel nad tím, jak se jeho pojetí výuky,
výklad a úkoly dají vhodně využít i v jiných předmětech. Tyto zkušenosti by si měli učitelé
vzájemně předávat a hlavně je aplikovat v praxi.
2. Integrovaná

a projektová výuka jako prostředek rozvíjení

mezipředmětových vztahů
Cílem této kapitoly je zmapovat integrovanou a projektovou výuku, neboť tyto dvě
oblasti velmi úzce souvisejí s propojováním předmětů a způsoby, kterými lze
mezipředmětové vztahy aplikovat a rozvíjet v praxi.
2.1. Integrovaná výuka
V této podkapitole se zaměříme na vymezení některých důležitých pojmů, které
charakterizují oblast integrované výuky a způsobů jejího využití. Součástí této podkapitoly
bude i srovnání tradičního a integrovaného kurikula.
2.1.1. Vymezení pojmů
Slovo integrace je nejčastěji vysvětlováno jako propojování, začlenění, spojování nebo
sjednocení. V pedagogice jej můžeme vykládat různým způsobem a můžeme jej chápat jako
výchozí pojem pro spojování s dalšími pojmy. Takto vznikají další slovní spojení, která mají
odlišný význam. Na některá z těchto spojení se zaměříme v rámci jejich vymezení.
2.1.1.1.

Integrované vzdělávání
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Tento pojem sice nesouvisí s integrací obsahu učiva, ale v rámci pedagogiky je jeho
význam důležitý. Je definován, jako: „přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními
vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělání a do běžných škol.“19
Cílem integrovaného vzdělávání je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými
zdravotními postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, ale přitom
respektovat jejich specifické potřeby. Bohužel ne každá naše škola je schopna vyhovět těmto
specifickým požadavkům a potřebám znevýhodněného-handicapovaného žáka.
Tato problematika je aktuálně řešena v rámci inkluze, jejímž cílem je začlenit všechny
děti do běžných škol. Významným faktem je také skutečnost, že se žák při takovém začlenění
může stát terčem nepochopení svých spolužáků. Důležité je, abychom žáky vedli
k vzájemnému respektu a naučili je, aby měli dobrý vztah nejen k sobě samým, ale
k ostatním. Nástrojem pro integrované vzdělávání je například individuální vzdělávací plán –
IVP, který je v našem školství běžně využíván v oblasti vzdělávání znevýhodněných žáků.20
2.1.1.2.

Integrovaná výuka

Integrovaná výuka jistě patří do oblasti mezipředmětových vztahů. Pedagogický
slovník jí definuje jako: „výuku realizující mezipředmětové vztahy a spojení teoretických
činností s praktickými ve formách integrovaných předmětů nebo kurzů, modulů nebo témat
zařazovaných jako součást více předmětů, projektů spojujících poznatky z více předmětů
s praktickými zkušenostmi a produktivními činnostmi, nebo jako integrované dny, kdy celá
škola realizuje jedno společné téma.“21
Jinou definici tohoto pojmu ve své knize uvádí Podroužek, který chápe integrovanou
výuku „ve smyslu spojení (syntézy) učiva jednotlivých učebních předmětů nebo kognitivně
blízkých vzdělávacích oblastí v jeden celek s důrazem na komplexnost a globálnost
poznávání, kde se uplatňuje řada mezipředmětových vztahů.“22
Obě výše zmiňované definice nás vedou ke stejnému významu integrované výuky.
Cílem jednotlivých předmětů je žáka seznámit s obsahem daného předmětu, s jeho
problematikou z pohledu své vědní disciplíny. Pokud obsah učiva spojíme v jeden celek, pak
je naším cílem daný problém řešit současně z různých hledisek jednotlivých vědních disciplín.
Tento postup žákům umožňuje souhrnný pohled na problém, což je v současné době velmi
důležité.
19
20
21
22

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., pozn. 14, s. 107.
PRŮCHA, J., pozn. 8, s. 169.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., pozn. 14, s. 107.
PODROUŽEK, L., pozn. 16, s. 11.
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Integrovaná výuka umožňuje efektivnější uplatňování mezipředmětových vazeb
v obsahu jednotlivých učebních předmětů tzv. horizontální integrací a zejména pak propojení
teoretických poznatků s praktickými činnostmi žáků tzv. vertikální integrací. Realizování
integrované výuky lze v současné škole aplikovat integrovanými tématy zařazenými do
tradičních učebních předmětů, tzv. mezipředmětový přístup. Tato témata mohou být později
základem pro integrované formy vyučování a obsahovým jádrem pro nově vytvářené
integrované předměty, které budou komplexněji využívat propojení obsahů několika vědních
oblastí. Pro realizování integrované výuky prostřednictvím integrovaných předmětů by však
bylo nutné přehodnotit přístup ke standardům, cílům, funkcím, obsahům předmětů a
očekávaným kompetencím, které mají žáci získat studiem jednotlivých učebních předmětů.23
Dále jí můžeme chápat jako koncepci spojující teorii s praxí, kdy teoretické poznatky
spojíme s praktickou činností nebo případně jako projekt, které spojuje poznávací a činnostní
oblasti pod společné téma. Projektovému vyučování se budeme více věnovat v poslední části
této kapitoly.
V souvislosti s integrovanou výukou je důležité zmínit koncepci Američanky Susan
Kovalikové, která se nazývá Integrovaná tematická výuka. Autorka při její tvorbě vycházela
ze své dlouholeté praxe s nadanými a talentovanými dětmi. Její koncepce poskytuje způsob,
jak přejít od tradičního vyučování k vyučovacímu systému, který se bude řídit přirozeností a
bude spjat se skutečným životem. Tento způsob výuky umožňuje žákům více komunikovat,
učí je argumentovat a pracovat s různými materiály, a tím je učí skutečně pro život.24
2.1.2. Srovnání tradičního a integrovaného kurikula
Tradiční vyučování je jakýmsi systémem izolovaných předmětů, při kterém jsou
žákům předávány jednotlivé informace z jednotlivých oblastí vědy. Obsah vzdělávání není
žákům předkládán v jeho komplexnosti, a proto mají žáci problém s vnímáním souvislostí.
Kurikulum je v pedagogickém slovníku definováno následujícím způsobem:
„Rozlišují se tři základní významy pojmu: 1/ Vzdělávací program, projekt, plán. 2/ Průběh
studia a jeho obsah. 3/ Obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a
v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení. Jeho zavedení má význam
pro komplexní řešení cílů, obsahu, metod, způsobů organizace a hodnocení vzdělávání a škol.
Jedná se o pojem vyššího řádu než učební osnovy, učební plán, obsah vzdělávání, učivo, které
nepokrývají obecný význam pojmu kurikulum. Existují různé modely kurikula odvozené od
PODROUŽEK, L., pozn. 16, s. 13.
KOVALIKOVÁ, S., OLSENOVÁ, K. Integrovaná tematická výuka – model, překlad J.
Nováčková, Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80-901873-0-7.
23
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filozofických koncepcí, sociálních modelů a typů vzdělávání. Kurikulum se rozlišuje na
kurikulum: zamýšlené (plánované), realizované ve školním prostředí a kurikulum osvojené
žáky.“25
Pro tradiční kurikulum je typické, že učivo je žákům předkládáno od abstraktního, přes
symbolické ke konkrétnímu, přičemž se předpokládá, že ke konkrétnímu dojdou žáci sami.
Typická je pro něj pasivita žáka, encyklopedismus, nadměrné množství nepodstatných
informací a izolovanost předkládaných poznatků. Ze strany učitele je učivo žákům
předkládáno formou monologu v hotové podobě. Žák se pak nedokáže v problematice správně
orientovat, nehledá souvislosti a není schopen získané vědomosti uplatnit v praktickém životě.
„Integrované kurikulum je založeno především na multilaterálních vazbách v obsahu
učiva, které umožňuje poznání světa jako celku.“26
Integrované kurikulum předkládá žákům informace komplexně, v souvislostech tak, že
je mohou mnohem lépe uplatnit v praxi. Spojuje tak školní teorii s praktickým životem.
Faktem je, že toto pojetí klade větší nároky na učitele. Ten musí být k integrované výuce
připraven. Problém můžeme spatřovat také v neochotě a jakési nejistotě mnohých pedagogů. I
s ohledem na tyto problémy si musíme uvědomit, jaký přínos má integrované kurikulum pro
žáka. Kvalitní učitel je ochoten pro žáky udělat i něco nad rámec svých povinností a tím může
tento problém odstranit. Pro názornou ilustraci srovnání tradičního a integrovaného kurikula
je níže znázorněna tabulka č. 1, jak ji ve své knize uvádí Podroužek.
Tabulka č. 1: Srovnání tradičního a integrovaného kurikula s ohledem na strukturaci a
koncipování obsahu.27
Předmětové kurikulum
Integrované kurikulum
Atomizuje poznání, zaměřuje se jen na Integruje poznání, zaměřuje se na vztahy a
obsah a rozsah učiva, předává hotové souvislosti v učivu.
poznatky.

25
26
27

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., pozn. 14, s. 136.
PODROUŽEK, L., pozn. 16, s. 10.
PODROUŽEK, L., pozn. 16, s. 10.
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Realita je uměle rozdělena (roztříštěna) na Realita je žákům předkládána uceleně,
oddělené části. Stejné učivo je žákům většinou
předkládáno

v různých

dimenzích,

je

spojováno

v cyklicky

se

opakujících

časových dimenzích, jedním logickým přístupem a se
s odlišnými sjednocenou terminologií.

přístupy, rozdílnou specifickou terminologií
a v rozdílných souvislostech.
Nejsou rámcově respektovány vztahy a Jsou
souvislosti

mezi

vzdělávacími

většinou

obsahy souvislosti

mezi

různých učebních předmětů mnohdy i různých
v rámci jednoho učebního předmětu.

respektovány

vztahy

vzdělávacími

učebních

a

obsahy

předmětů

a

je

podporováno celistvé (propojené) chápání
skutečnosti žáky.

Typické

je

využívání

bilaterálních Typické je využívání nejen bilaterálních,

mezipředmětových vazeb v učivu, mnohdy ale i multilaterálních mezipředmětových
jen formálně.

vazeb v učivu.

Navazuje na tradici učitelské přípravy u Vyžaduje zavést odlišnou profesní přípravu
nás, tj. dvojoborové učitelské studium.

učitelů zaměřenou na širší předmětový
základ,

např.

víceoborové

studium.
Učivo více specializováno a probíráno do Menší specializace
hloubky.

základních
způsobit

principů
nelogičnost

probíraného učiva.
Odpovídá vžitým stylům práce učitelů a Zavádí
odlišné
žáků a neodporuje tradici.

odporující

učiva.

vžitým

učitelské
Nedodržení

integrace
a

může

povrchnost

koncipování

učiva

způsobům

práce

z hlediska obsahového i organizačního.

2.2. Projektová výuka
Cílem této podkapitoly je ukázat jednu z možných cest, jak efektivně realizovat
mezipředmětové vztahy ve výuce. Touto cestou je zavádění projektového vyučování ve
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školách. Tato oblast je poměrně obsáhlá, a proto se v této podkapitole pokusíme stručně
zmapovat hlavní myšlenky projektové výuky a zároveň vysvětlíme klíčové pojmy, jako jsou
projekt, projektová metoda a projektová výuka a její možnosti aplikace v praxi.
2.2.1. Projekt
Babiaková a Kratochvílová ve své knize definují projekt, jako: „komplexní úkol nebo
problém, který je spjatý s životní realitou. Žák se s ním identifikuje a přebírá za něj
odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího výstupu
projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané
zkušenosti.“28 Hlavním cílem je žákům předložit nějaký problém, který souvisí s reálným
životem. Úkolem žáků je zadaný problém aktivně řešit a za výsledky řešení přebrat
odpovědnost. Role učitele je na této úrovni pouze doplňková. Pro grafické znázornění
projektu je níže použito schéma č. 1 dle Babiakové a Kratochvílové.
Schéma č. 1: Projekt29

BABIAKOVÁ, S., KRATOCHVÍLOVÁ, J. a kol. Obsahová integrácia v elementárnej a
predškolnej edukácii. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 97880-8083-754-9. S. 82.
29
BABIAKOVÁ, S., KRATOCHVÍLOVÁ, J. a kol., pozn. 28, s. 83.
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Soustředěný kolem
určité ideje

Konkrétní produkt,
nová zkušenost,
obhajoba (hodnocení,
sebehodnocení)

Projekt -komplexní úkol, problém

Vyhovuje žákovi
– identifikuje se s
ním

Přebírá odpovědnost za
jeho realizaci

2.2.2. Projektová metoda
S projektem je velmi úzce spjata projektová metoda. V této podkapitole se pokusíme
zmapovat význam tohoto pojmu z hlediska historického i současného, protože projektová
metoda je důležitým prostředkem pro realizaci projektového vyučování.
Coufalová ve své knize uvádí, že vymezit jednoznačně pojem projektová metoda a
projektová výuka, není jednoduché. Různí autoři totiž zdůrazňují různé znaky v rámci této
problematiky. Někdo se zaměřuje více na materiální výstup projektu, jiný na smysluplnost
činnosti žáků nebo skupinovou práci. Za zakladatele projektové výuky je považován William
Heard Kilpatrick, následovník Johna Deweye. Kilpatrick prosazoval názor, že by žáci měli
být vedeni od praxe k docenění teorie. Snažil se o větší provázanost mezi teorií a praxí,
přičemž zdůrazňoval praktický význam projektového vyučování. „Projekt jest určitě a jasně
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navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se
blíží skutečně činnosti lidí v životě.“30
Pedagogický slovní charakterizuje projektovou metodu jako: „vyučovací metodu,
v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých témat (projektů) a získávají
zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Tato metoda je odvozena z pragmatické
pedagogiky a principu instrumentalismu, rozvíjené J. Deweyem a W. Kilpatrickem ve
Spojených státech amerických. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických
problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku,
výtvarného či slovesného produktu. K projektové metodě je ze strany některých pedagogů (i
rodičů) vyslovována kritika vytýkající to, že projektová výuka nemůže nahrazovat
systematickou výuku orientovanou na vytváření vědomostí a dovedností žáků.“31
Babiaková a Kratochvílová vymezují projektovou metodu následujícím způsobem.
„Jedná se o komplexní metodu, kterou můžeme definovat jako uspořádaný systém činností
učitele a žáků, v němž dominantní roli mají učební aktivity žáků a podporující roli
poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně k dosažení cílů a smyslu daného
projektu Komplexnost činností vyjadřuje využití různých dílčích metod výuky a různých forem
práce.“32
Projektová metoda je pro žáky vysoce motivační. Žáci pociťují potřebu objevovat
ukryté jevy a vlastním úsilím poznat něco nového. Rozvíjejí si své vlastní učební strategie a
při práci využívají své vlastní individuální možnosti. Projektová metoda působí na rozvoj celé
osobnosti žáka. Žáci si sami ověřují své schopnosti, přebírají odpovědnost za výsledek své
práce, rozvíjejí samostatnost, učí se pracovat s různými zdroji informací, spolupracují, a tím
rozvíjejí také své sociální dovednosti. Díky projektové metodě žáci získávají globální pohled
na řešený problém.
2.2.3. Projektová výuka
Projektová výuka má své nesporné přednosti. Jak již bylo zmíněno, působí na rozvoj
žákovi osobnosti jako celku, propojuje poznatky z různých předmětů, umožňuje žákům chápat
věci a jevy v souvislostech, významně aktivizuje a zároveň žáky motivuje. Jak již bylo
v předchozí podkapitole zmíněno, definovat pojem projektová výuka není jednoduché.
Výchozím bodem je práce prvního teoretika tzv. projektové metody, kterým byl W.
COUFALOVÁ, J. Projektové vyučování pro první stupeň základní školy – Náměty pro učitele.
Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0. S. 10.
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Kilpatrick. Podle Kilpatricka probíhá projektová výuka ve čtyřech fázích: záměr, plán,
provedení a hodnocení. Každou z těchto fází je potřeba důkladně promyslet.
Musíme předpokládat, že se objeví různá úskalí a proto je důležité rozpracovat kroky, které
povedou k úspěšnému završení projektu.33
Projektovou výuku můžeme v podstatě charakterizovat jako podnik žáka, který jde za
určitým cílem, a za jehož výsledky převzal odpovědnost. Toto pojetí zřetelně vystihuje
všechny charakteristické znaky projektu a lze jej využít i jako kritérium při posuzování toho,
zda učitelova metoda je skutečně metodou projektovou.34
Coufalová ve své knize shrnuje základní rysy, které by měl projekt mít:
a) Projekt vychází z potřeb a zájmů dítěte. Umožňuje uspokojit jeho potřebu získávat
nové zkušenosti, být odpovědný za svou činnost.
b) Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace. Neomezuje se na prostor školy, ale
mohou se do něho zapojit i rodiče a širší okolí.
c) Projekt je interdisciplinární (mezioborový).
d) Projekt je především podnikem žáka.
e) Práce žáků v projektu přinese konkrétní produkt. Pokud je to možné, je průběh a
výsledek zdokumentován. Vznikne výstup, kterým se účastníci projektu prezentují
ve škole nebo mimo školu.
f) Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině. Sociální psychologie druhé poloviny
minulého století prokázala, že učení ve skupině je významné nejen pro rozvoj
osobnosti žáka, ale zvyšuje i efektivitu procesu učení.
g) Projekt spojuje školu s širším okolím. Umožňuje začlenění školy do života obce
nebo širší společnosti.35
Z výše uvedeného vyplývá, že vytvořit smysluplný projekt, který by naplňoval znaky
projektu, není vůbec jednoduché. Rozhodujícím faktorem je vztah a podíl žáka na konkrétní
činnosti, přičemž nesmíme opominout odpovědnost žáka. Mnohdy se stává, že to co ve škole
bývá často označováno jako projekt, je z tohoto pohledu spíše integrovaným tematickým
vyučováním.
Pro rozvoj kvalitní projektové výuky je také důležitá spolupráce pedagogů a školy, což
je někdy pomyslným kamenem úrazu této problematiky. Při plánování projektů je důležité
strukturu učiva promyslet do hloubky. Na projekt bychom neměli pohlížet pouze jen jako na
33
34
35
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34

jakýsi inovační prvek. Důležité je ho vhodně zasadit do vzdělávacího rámce, aby byl
přínosem pro všechny zúčastněné, a ne aby se stal jen jakýmsi módním trendem.
Projekty jsou významným prostředkem, jak ve školách ve větší míře uplatňovat, využívat a
rozvíjet mezipředmětové vztahy.36
3. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Cílem této kapitoly je zmapovat oblast Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání, dále jen RVP ZV, jako důležitého rámce uspořádání v systému
kurikulárních dokumentů v našem školství. V jednotlivých podkapitolách se v rámci RVP ZV
budeme zabývat jeho pojetím a cíly, klíčovými kompetencemi, vzdělávacími oblastmi,
průřezovými tématy, která mají mimo jiné sloužit i jako prostředek rozvíjení
mezipředmětových vztahů, a také Školním vzdělávacím programem. V další podkapitole bude
zmapována vzdělávací oblast Člověk a společnost se zaměřením na dějepis a výchovu
k občanství. Součástí kapitoly zabývající se charakteristikou RVP ZV je i definice pojmu
„inkluze“, jako významného prvku nedávných změn RVP ZV.

3.1. Charakteristika RVP ZV
Přijetí nového školského zákona bylo v polistopadovém vývoji vzdělávacích programů
významným mezníkem. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na úrovni státní a školní.
Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání a RVP. Školní úroveň představují
Školní vzdělávací programy, dále jen ŠVP, což jsou programy, podle kterých se uskutečňuje
vzdělávání na jednotlivých školách.37
Nyní se podívejme, jak RVP definuje pedagogický slovník: „V návaznosti na školský
zákon jsou v ČR vyvíjeny nové kurikulární dokumenty (Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání [2003], Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [2005],
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [2006] a další. Rámcové vzdělávací programy
vymezují cílové zaměření vzdělávání na daném stupni pro daný obor vzdělávání a očekávané
výstupy. Charakterizují je priority, cíle, klíčové kompetence a obsah v širších oblastech
(např. Jazyk a komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a
příroda, Člověk a zdraví). Na základě těchto rámcových programů školy vytvářejí školní
vzdělávací programy, přizpůsobené podmínkám regionu a lokality.“38
COUFALOVÁ, J., pozn. 30, s. 10.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. 2., rozšířené a aktualizované vydání.
Praha: Grada, 2011. 978-80-247-3357-9. S. 94.
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RVP ZV stanovuje především konkrétní cíle, délku, formy a povinný obsah
vzdělávání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování
vzdělávání. Jsou v něm dále zakotveny podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a nezbytné personální, materiální a organizační podmínky. Jedná se o
komplexní pedagogický dokument, který usměrňuje vzdělávání na všech školách.39
Pro úplnou představu níže uvádíme schéma č. 2, ve kterém je přehledně zpracováno
uspořádání RVP, které je součástí Rámcového vzdělávacího programu.
Schéma č. 2: Systém kurikulárních dokumentů40
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Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program
pro základní vzdělávání; RVP ZŠS – Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální; RVP G –
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP GSP – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní
přípravou; RVP DG – Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia; RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy
pro střední odborné vzdělávání; RVP ZUV – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání; RVP JŠ –
Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Posledními změnami prošel RVP ZV v nedávné době. Kolektiv erudovaných
pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, spolu s odborníky na vzdělávání a
Výzkumným ústavem pedagogickým, průběžně tento program doplňují a upravují.
S ohledem na některé významné změny byl RVP ZV v aktuálním znění upraven do
formy platné od 1. 9. 2017. V rámci této poslední úpravy se změny týkají zejména oblasti
inkluze. Autor na tomto místě považuje za důležité vysvětlit pojem inkluze.
Pojem inkluze, resp. inkluzivní vzdělávání je v pedagogickém slovníku definováno
jako: „Vzdělávání začleňující všechny děti do běžných škol. Podstatou je změněný pohled na
selhání dítěte v systému, resp. selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního dítěte. Při
neúspěchu je třeba hledat bariéry v systému, který není dostatečně otevřený k potřebám
jednotlivce. Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby.
Za klíčový impulz pro rozvoj inkluzivního vzdělávání je považována Deklarace konference
v Salamance 1994, vycházející z přesvědčení, že běžné školy by měly vzdělávat všechny děti
bez ohledu na jejich fyzické, intelektuální, emocionální, sociální, jazykové nebo jiné
podmínky. Běžné školy s inkluzivní orientací jsou považovány za nejefektivnější prostředky
pro potlačení diskriminujících postojů, pro vznik vstřícných komunit, vytváření začleňující
společnosti. Díky proměně atmosféry třídy (školy) umožňuje inkluzivní vzdělávání začlenit
děti se specifickými potřebami do hlavního proudu včetně dětí s těžkými postiženími. V ČR
jsou podporovány projekty inkluzivních škol programy Evropských strukturálních fondů."41
V knize Vališové a Kasíkové je RPV ZV vymezen následujícím způsobem: „RVP ZV
vedle vymezení jeho postavení v systému kurikulárních dokumentů a vedle charakteristiky
základního vzdělávání uvádí i pojetí a cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence,
vzdělávací oblasti (jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a
komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a
kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce, doplňující vzdělávací obory), průřezová témata
(osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení
41
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v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova,
mediální výchova), rámcový učební plán, vzdělávání žáků se speciálními potřebami,
vzdělávání žáků mimořádně nadaných.“42
V souladu s kurikulární politikou MŠMT je vytvářen prostor pro pedagogickou
autonomii a tvořivost škol v podobě školních kurikulárních dokumentů, které v praxi
znamenají možnost školy vytvořit si svůj vlastní ŠVP.43

3.1.1. Školní vzdělávací program
Na základě vlastních představ a zkušeností se poprvé v historii našeho školství mohou
učitelé přímo podílet na tvorbě závazného vzdělávacího dokumentu, a to bez dalšího
zdlouhavého schvalování.44
V rámci vzdělávacího programu jsou v pedagogickém slovníku Školní vzdělávací
programy definovány následujícím způsobem: „Školní vzdělávací programy vytvářejí školy
samy, musí být v souladu s RVP, zohledňují specifické podmínky a cíle dané školy. ŠVP
vydává a zveřejňuje ředitel školy nebo školského zařízení.“45
V knize Vališové a Kasíkové jsou vymezeny roviny důležité pro tvorbu ŠVP:


rovinu legislativní – stanovuje povinnost vytvořit ŠVP v rámci státem
stanovených pravidel (školský zákon, RVP);



rovinu pedagogickou – obsahuje spolupráci učitelů, promýšlení výchovných a
vzdělávacích strategií školy, růst potřeby dalšího vzdělávání učitelů, profesní
zdokonalování učitelů a zvýšení odpovědnosti za vlastní práci;



rovinu evaluační – je podkladem pro ucelený systém hodnocení žáků a pro
autoevaluaci školy;



rovinu společenskou – vyjadřuje ŠVP jako prostředek propagace školy,
pružnou reakci na potřeby regionu, požadavky trhu práce apod.46

Vypracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu jsou
v kompetenci ředitele školy. Program je součástí dokumentace školy a veřejnosti přístupný.
Většina škol má svůj ŠVP zpravidla vyvěšen na svých webových stránkách a měl by být
k dispozici v tištěné podobě přímo na školách. I z tohoto důvodu je důležitá srozumitelnost
jeho obsahu.
42
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Každý ŠVP musí po obsahové stránce splňovat kritéria, která určuje RPV. Tato
kritéria jsou vymezena v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2: Kritéria obsahu Školního vzdělávacího programu47
Obsahová stránka každého ŠVP
Jeho název, údaje o škole a zřizovateli, a

Identifikační údaje

jeho platnost.
Charakteristika školy

Velikost

školy,

charakteristika

její

podmínky,

pedagogického

sboru,

mezinárodní spolupráce, spolupráce školy
se zákonnými zástupci apod.
Zaměření školy, výchovné a vzdělávací

Charakteristika ŠVP

strategie, zabezpečení výuky pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
Učební plán

nadaných, začlenění průřezových témat.
Tabulaci učebního plánu a poznámky

Učební osnovy

k němu.
Název vyučovacího
charakteristiku

Hodnocení výsledků vzdělávání

a

předmětu,
vzdělávací

jeho
obsah

předmětu.
Pravidla pro hodnocení žáků.

Více se problematikou ŠVP nebudeme zabývat. Tvorba ŠVP je vhodnou příležitostí,
jak využívat a uplatňovat nové způsoby vzdělávání, které by do vzdělávacího procesu vnesly
novou kvalitu, rozvíjely mezipředmětové vztahy, a žáci si tak odnášeli nejen znalosti, ale i
pozitivní prožitky z výuky.

3.1.2. Pojetí a cíle základního vzdělávání
Podnětné a tvůrčí školní prostředí je důležité pro základní vzdělávání na 1. a 2. stupni
ZŠ. Autoři RVP uvádějí, že základní vzdělávání: „je založeno na poznávání, respektování a
rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, aby se každý žák
prostřednictvím

výuky

přizpůsobené

individuálním

potřebám,

případně

s využitím

podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. K tomu se
vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání všech žáků. Hodnocení žáků musí být
47

MŠMT, RVP ZV, pozn. 40, s. 158, 159.
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postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn
žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat
úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně
získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve
zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně
podílet na životě společnosti.“48
Hlavní náplní základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet
klíčové kompetence a zprostředkovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání, které je
orientováno především na situace blízké životu a na praktické jednání.49
Cíle jsou v RVP ZV vymezeny následujícím způsobem:



„umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení



podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů



vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci



rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých



připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti



vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě



učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný



vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi



pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o
vlastní životní a profesní orientaci.“50
Cíle vzdělání jsou významným prvkem, ze kterého se odvozují jeho koncepce, které

pak vyjadřují představy o charakteru požadavků na vzdělání konkrétní společnosti.
Konkretizovaný cíl vzdělání prochází na své cestě k žákovi celou řadou transformací.51
MŠMT, RVP ZV, pozn. 40, s. 8.
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50
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3.1.3. Vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblasti jsou vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti, která vyjadřuje
její postavení a význam v základním vzdělávání. Součástí každé této oblasti je její
charakteristika a cílové zaměření, které formuluje, čím vzdělávání v této oblasti přispívá
k dosahování klíčových kompetencí.52
„Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné
v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost žáků využívat osvojené
učivo v praktických situacích a v běžném životě na konci 5. a 9. ročníku.“53
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více
obsahově blízkými vzdělávacími obory. Jedná se o následující vzdělávací oblasti:



„ Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk)



Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)



Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)



Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)



Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)



Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)



Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)



Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)



Člověk a svět práce (Člověk a svět práce).“54
V RVP ZV je učivo strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat,

činností) a je prostředkem k dosažení očekávaných výstupů. Na pomoc školské praxi jsou
určeny standardy, které podrobněji vymezují obsah očekávaných výstupů, přičemž jejich
smyslem je účinně napomáhat dosahování stanovených cílů.55

3.1.4. Klíčové kompetence
První zmínka o klíčových kompetencích pochází v souvislosti s trhem práce ze 70. let
20. století. Jejich důležitostí se zabýval D. Mertens, který o nich hovořil, jako o prvcích, které
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usnadňují zvládání nároků současného světa práce. Samy o sobě jsou neutrální, tudíž
použitelné na libovolný obsah.56
RVP ZV vymezuje klíčové kompetence takto: „Klíčové kompetence představují
souhrn všech vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní
rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně
přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince
přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské
společnosti.“57
RVP ZV vymezuje v etapě základního vzdělávání následující klíčové kompetence:



„kompetence k učení,



kompetence k řešení problémů,



kompetence komunikativní,



kompetence sociální a personální,



kompetence občanské,



kompetence pracovní.“58
Tyto jednotlivé kompetence jsou v RVP ZV podrobně rozepsány i se schopnostmi,

které má žák ovládat na konci základního vzdělávání.
Ačkoliv jsou tyto kompetence uváděny izolovaně, mají mezi sebou určité vazby.
Vzájemně se různými způsoby prolínají a jsou výsledkem a cílem celého vzdělávacího
procesu. Je nutné, aby všechny činnosti probíhající ve škole, učební plán, obsah a další
aktivity směřovaly k jejich utváření a rozvíjení. Osvojení klíčových kompetencí připraví žáky
tak, aby se uplatnili kvalitním způsobem ve společnosti.59

3.1.5. Průřezová témata
Díky nezadržitelnému tempu rozvoje společnosti získané poznatky rychle zastarávají.
Současná doba ještě více než kdy dříve požaduje, aby byl člověk schopen své nabyté znalosti,

BELZE, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Východiska, metody, cvičení a
hry. Překlad: Lisá Dana. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6. S. 27.
57
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dovednosti a zkušenosti flexibilně využívat. Důležitým úkolem školy je vést výuku takovým
způsobem, aby se žáci a absolventi dokázali v dynamicky se rozvíjející společnosti uplatnit.
RVP ZV vymezuje průřezová témata takto: „Průřezová témata reprezentují v RVP ZV
okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se nedílnou součástí základního
vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti
pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet
osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.“60
RVP ZV vymezuje v etapě základního vzdělávání následující průřezová témata:



„osobnostní a sociální výchova,



výchova demokratického občana,



výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,



multikulturní výchova,



environmentální výchova,



mediální výchova.“61
Vališová a Kasíková ve své knize uvádějí, že průřezová témata jsou výrazným

momentem nového kurikula. „Vyučovací předměty nejsou izolovanými prvky kurikula, ale
jsou považovány za specifické kurikulární formy. To znamená nikoli to, že různé předměty
nakonec utvoří celek školního vzdělání, ale že celkový záměr se promítne v různých
podobách.“62
Jednotlivá průřezová témata obsahují charakteristiku, která zdůrazňuje význam a
smysl tématu v základním vzdělávání. Každá škola má možnost výběru, jaké tematické
okruhy s nabídkou konkrétních témat si vybere. Průřezová témata jsou povinnou součástí
výuky, ale není podmínkou, aby byla zastoupena v každém ročníku.
Prostupují všemi vzdělávacími oblastmi a tím umožňují propojovat obsahy
jednotlivých vzdělávacích oborů. Jejich hlavním cílem je naplnit současné vzdělávací
požadavky, kterými je zejména komplexní rozvoj osobnosti každého žáka.63
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Pokud bychom měli závěrem zhodnotit jejich význam, tak průřezová témata lze
považovat za důležitou součást rozvíjení a uplatňování mezipředmětových vztahů.

3.2. Vzdělávací oblast člověk a společnost
RVP ZV charakterizuje tuto vzdělávací oblast takto: „Vzdělávací oblast Člověk a
společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro
jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby
žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti,
proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s
důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají
vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských
postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a
podporuje přijetí hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa, včetně
kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence
rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování
lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k
ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji
finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných i rizikových situacích a při
mimořádných událostech.“64
Cílem a smyslem vzdělávací oblasti Člověk a společnost je formovat u žáků
dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských
vztazích, které pak budou schopni uplatnit v občanském životě. Pro aplikaci v reálných
životních situacích je důležité, aby žáci rozpoznávali a formulovali společenské problémy
v minulosti i současnosti, zjišťovali a zpracovávali zásadní informace pro jejich řešení, sami
hledali řešení a vyvozovali a reflektovali závěry. Tato vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací
obory Dějepis a Výchova k občanství, přičemž přímo navazuje na vzdělávací oblast Člověk
a jeho svět, ve které je umístěn vzdělávací obor Zeměpis. Tento vzdělávací obor, se svými
přesahy a přímou vazbou prolíná se vzdělávací oblastí Člověk a společnost.65

3.2.1. Vzdělávací obor Dějepis
Hlavním smyslem a posláním vzdělávacího oboru Dějepis je přinášet základní
poznatky o konání člověka v minulosti, které se snaží uchovat kontinuitu historické paměti ve
64
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smyslu předávání historické zkušenosti. Žáci poznávají děje, skutky a jevy, které ovlivňovaly
vývoj společnosti a promítají se do obrazu naší současnosti. Vzhledem k tomu, že kořeny
většiny současných společenských jevů a hodnot evropské civilizace leží v dějinách 19. a 20.
století, je na toto období kladen zvýšený důraz.66
„Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují
žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že
historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je
kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním
charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.“67
RVP ZV obsah vzdělávacího oboru Dějepis v rámci vzdělávání na 2. stupni člení do
oblastí, které na sebe navazují a jsou cílově zaměřené k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí. Součástí každé oblasti je učivo, očekávané výstupy a minimální doporučená
úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dějepis dle RVP ZV:



„člověk v dějinách,



počátky lidské společnosti,



nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury,



křesťanství a středověká Evropa,



objevy a dobývání, počátky nové doby,



modernizace společnosti,



moderní doba,



rozdělený a integrující se svět.“68

3.2.2. Vzdělávací obor Výchova k občanství
Vzdělávací obor Výchova k občanství je zaměřen na tvorbu kvalit souvisejících
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vazeb a
vztahů. Je cestou k realistickému sebepoznání a chápání nejen vlastního jednání, ale i chování
a jednání druhých lidí, ve spojitosti různých životních událostí a situací.69
66
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„Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem
a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických
institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do
občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich
důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i
občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické
společnosti.“70
Podobně jako v rámci vzdělávacího oboru Dějepis se obsah vzdělávacího oboru
Výchova k občanství na 2. stupni člení do několika oblastí, které na sebe navazují a jsou
cílově zaměřené k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. I zde je součástí každé oblasti
učivo, očekávané výstupy a minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství dle RVP ZV:



„člověk ve společnosti,



člověk jako jedinec,



člověk, stát a hospodářství,



člověk, stát a právo,



mezinárodní vztahy, globální svět.“71

Z provedené stručné analýzy Rámcového vzdělávacího programu je patrné, že jeho
členění se výrazně liší od předchozích vzdělávacích dokumentů. Školy a pedagogičtí
pracovníci dostali v podobě legislativních změn, RVP a vytváření vlastních ŠVP příležitost,
aby využívali nové možnosti, způsoby a trendy ve vzdělávání, jejichž cílem je efektivním
způsobem žáky vybavit potřebnými vědomostmi, dovednostmi a postoji, které jsou nezbytné
pro jejich uplatnění v běžném životě.
Konkrétními mezipředmětovými vztahy vzdělávacích oborů Výchova k občanství a
Dějepis se budeme zabývat v praktické části této diplomové práce.
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4. Návrh a zpracování konkrétních integrovaných témat v rámci Výchovy k občanství a
Dějepisu
V první části této kapitoly budou do tabulek (Tab. č. 3 – Tab. č. 6) zpracována témata
vhodná k zařazení v rámci mezipředmětových vztahů Výchovy k občanství a Dějepisu. Tato
témata budou rozčleněna do jednotlivých ročníků 2. stupně základní školy a budou blíže
tematicky vymezena.
V následující části práce navrhneme, jak je toto téma možné konkrétně integrovat
v rámci Výchovy občanství a Dějepisu. Tato část může být návodem a zároveň souborem
námětů pro učitele, jak je možné toto téma uchopit a aplikovat.
Poslední část je pojata jako ukázka možného zpracování konkrétního tématu, které
jsme aplikovali formou integrovaného dne pro 6. – 9. ročník základní školy se zaměřením na
mezipředmětové vztahy Výchovy k občanství, Dějepisu, Českého jazyka, Matematiky,
Výtvarné výchovy, Pracovních činností, Zeměpisu a Přírodopisu.

4.1. Návrh témat vhodných k integraci v rámci Výchovy k občanství a Dějepisu
v jednotlivých ročnících
Tabulka č. 3: Návrh témat vhodných k integraci v rámci výchovy k občanství a dějepisu v 6.
ročníku základní školy
Výchozí témata
Výchova k občanství:

Integrované téma

Počátky naší
vlasti

Bližší tematické vymezení
Čechy v době knížecí, pověsti o
počátcích našeho národa, Kosmova

Pověsti o počátcích

kronika, rodokmen Přemyslovců,

národa

první Přemyslovci – Bořivoj a



Vlast a vlastenectví

Ludmila, Vratislav a Drahomíra,



Rodina a její funkce

Václav a Boleslav, Boleslav II.,



Naši slavní předkové



Oldřich, Břetislav, první čeští
králové – Vratislav II., Vladislav
II., poslední významní Přemyslovci
– Přemysl Otakar I., Přemysl
Otakar II., Václav II., Václav III.,
rodina – rodokmen rodiny,
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Dějepis:

příbuzenské vztahy, funkce rodiny,
vlast – co nás spojuje, státní svátky,



České země za prvních

tradice české státnosti, národní

Přemyslovců

zvyky a obyčeje, státní symboly.



První čeští králové



Poslední významní
Přemyslovci
(zdroj: vlastní)

Tabulka č. 4 Návrh témat vhodných k integraci v rámci výchovy k občanství a dějepisu v 7.
ročníku základní školy
Výchozí témata
Výchova k občanství:

Integrované téma

Přínos Karla
IV. pro rozvoj



Kultura a její projevy



Kulturní bohatství,



české kultury

Bližší tematické vymezení
Vymření přemyslovců, Jan
Lucemburský a Eliška
Přemyslovna, Jan Lucemburský –
král cizinec, Karel IV. – život

kulturní dědictví a

politický, kulturní a zakladatelský,

památky

osobní, kultura – pojem, funkce,

Umění, architektura a

význam, kultury pro lidský život,

vzdělanost

kulturní bohatství národa, kulturní
dědictví, kulturní památky, význam
vzdělanosti, kulturní památky
z doby vlády Karla IV. – Pražské
arcibiskupství, základy katedrály
sv. Víta, Nové město Pražské,
Karlova univerzita a Karolinum,

Dějepis:

Karlův most, Karlštejn,
korunovační klenoty, Karlovy




České země v době

Vary, gotika a jiné historické

Lucemburků

umělecké slohy, člověk jako

Karel IV v dějinách

součást společenství lidí –

českého národa

partnerské vztahy a věkový rozdíl.
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(zdroj: vlastní)
Tabulka č. 5 Návrh témat vhodných k integraci v rámci výchovy k občanství a dějepisu v 8.
ročníku základní školy
Výchozí témata
Výchova k občanství:

Integrované téma

Lidská práva a
společnost



Spravedlnost v životě
člověka a společnosti




v zrcadle dějin

Bližší tematické vymezení
Společnost – význam pojmu,
společnost jako celek, společenské
normy, postavení ve společnosti,
první křesťané – šiřitelé myšlenky o

Postavení člověka ve

rovnosti všech lidí, lidská práva –

společnosti

pojem, otroctví, nevolnictví,

Lidská práva

poddanství, válka o nezávislost
USA – prohlášení o nezávislosti
amerických osad, vznik USA,
reformy Marie Terezie – sčítání
lidu, soupis veškeré půdy, povinná
příjmení, zrušení výslechu právem
útrpným a mrzačících trestů,

Dějepis:

zavedení odvolacích soudů pro
poddané, povinná školní docházka,



Válka za nezávislost USA

Josef II. – toleranční patent,



Reformy Marie Terezie a

náboženská snášenlivost, zrušení

Josefa II.

nevolnictví, občanský a trestní

Velká francouzská

zákoník, Velká francouzská

revoluce

revoluce – ústava, vyhlášení



Zrušení poddanství

republiky, deklarace práv člověka a



Vznik ČSR

občana, zrušení poddanství, vznik



ČSR – vyhlášení samostatnosti,
ústava, Listina základních práv a
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svobod.

(zdroj: vlastní)
Tabulka č. 6 Návrh témat vhodných k integraci v rámci výchovy k občanství a dějepisu v 9.
ročníku základní školy
Výchozí témata
Výchova k občanství:

Integrované téma

Tolerance ve
společnosti







Bližší tematické vymezení
Etnocentrismus, Evropocentrismus
Kulturní relativismus, dav, masa a
vznik masové a konzumní

Člověk jako tvůrce a

společnosti, jazyk jako nástroj

objekt ideologií

moci, propaganda a její druhy,

Úcta k národu a

ideologie, politická ideologie,

demokratickým

moderní politické ideologie,

principům

fašismus, nacismus, komunismus,

Tolerantní postoje k

liberalismus, konzervatismus,

menšinám

socialismus, anarchismus,

Působení propagandy na

nacionalismus, rasismus,

chování lidí

xenofobie, extremismus,
ekologismus, multikulturismus,
náboženský fundamentalismus,
vyvražďování židů nacisty,

Dějepis:

koncentrační tábory,
bolševická genocida v Pobaltí, fáze



Totalitní režimy

studené války, evropská integrace,



Světové války

komunistický převrat a upevňování



Studená válka

moci v ČSR, politické procesy



Pokus o změnu v roce

v 50. letech, pronásledování

1968

odpůrců režimu, Pražské jaro 1968,

Sametová revoluce v roce

období normalizace, hroucení

1989

komunistických režimů, situace na



Blízkém východě, terorismus,
všeobecná deklarace lidských práv
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– OSN, ústava ČR, Listina
základních práv a svobod.
(zdroj: vlastní)

4.2. Ukázky zpracování konkrétních integrovaných témat
4.2.1. Počátky naší vlasti – 6. ročník
Ročník: 6. (počet žáků: 12)
Časový rozsah: 3 vyučovací hodiny
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Hlavní integrované obory: Výchova k občanství, Dějepis
Vedlejší integrované obory: Český jazyk a literatura, Přírodopis, Hudební výchova
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.
Výukové metody: rozhovor, popis, didaktická hra, metody práce s textem, s odbornou
literaturou, encyklopedii.
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Výukové formy: vyučování v bloku, frontální výuka, kooperativní výuka, individuální a
individualizovaná výuka.
Hodnocení: slovní hodnocení, žáci se ohodnotí jednotlivě, v rámci skupiny, společné
závěrečné hodnocení.
Výchovně vzdělávací cíle:
Kognitivní
Žáci:
-

rozvíjejí vědomosti a zájem o současnost a minulost vlastního národa

-

odhalují kořeny společenských jevů, dějů a změn v souvislosti s počátky naší vlasti

-

rozlišují rozdíl mezi pověstí a fakty

-

orientují se v dějinách českých zemí za prvních Přemyslovců

-

vyjmenují a dokážou stručně charakterizovat první Přemyslovce

-

upevňují úctu k vlastnímu národu a vlasti

-

dokážou vyjmenovat a určit státní symboly naší vlasti.

Afektivní:
Žáci:
-

chápou význam a funkci rodiny

-

orientují se v příbuzenských vztazích a chápou jejich význam a hodnoty

-

jsou aktivní při řešení zadaných úkolů

-

dokážou hodnotit vlastní práci i práci ostatních.

Psychomotorické:
Žáci:
-

účelně využívají dostupné zdroje informací

-

na základě vlastní fantazie, vědomostí a dostupných zdrojů vytvářejí rodokmen prvních
Přemyslovců, vlastní rodiny a historické karty vybraných Přemyslovců.

Plnění klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Žák:
-

poznává smysl a cíl učení, buduje si pozitivní vztah k učení

-

vyhledává a třídí informace, které na základě jejich pochopení využívá

-

uvádí věci do souvislostí
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-

na základě naznačených mezipředmětových vztahů si utváří vlastní systém vědomostí,
dovedností a hodnot - v případě výchovy k občanství a dějepisu především porovnáváním
historických událostí a vlastní autentické zkušenosti.

Kompetence k řešení problémů
Žák:
-

dokáže řešit problémy samostatně i ve skupině

-

nenechá se odradit případným nezdarem

-

vyhledá informace vhodné k řešení problémů

-

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.

Kompetence komunikativní
Žák:
-

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu

-

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-

naslouchá promluvám druhých lidí

-

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

-

využívá informační a komunikační prostředky a technologie.

Kompetence sociální a personální
Žák:
-

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu

-

podílí se utváření příjemné atmosféry v týmu

-

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc

-

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.

Kompetence občanské
Žák:
-

je si vědom svým práv a povinností ve škole i mimo školu

-

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví

-

chápe a respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot

-

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace.

Kompetence pracovní
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Žák:
-

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

-

dodržuje vymezená pravidla

-

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost.

Průběh výuky - stručný popis:
V úvodu se žáci seznamují s látkou, společně s učitelem vytvářejí myšlenkovou mapu
na téma „Počátky naší vlasti“ Následovat bude práce s pověstí, dle obrázků určí název
pověsti, úryvky pověsti správně chronologicky seřadí, zároveň žáci doplňují vynechané
pravopisné jevy. V závěru této činnosti písemně odpovídají na doplňující otázky k dané
pověsti.
Po úkolech, které se týkaly pověsti, musejí žáci nejprve vyluštit název významného
českého panovnického rodu, nápovědou jim bude píseň o prvních historicky doložených
Přemyslovcích. Za stručného výkladu učitele žáci tvoří rodokmen prvních Přemyslovců. Toto
téma zahájíme rozhovorem o příbuzenských vztazích. Žáci doplní jednoduché věty o základní
rodinné linii. Následně tyto konkretizují a aplikují na příbuzenských vztazích prvních
Přemyslovců. S touto činností bude souviset i domácí práce - tvorba rodokmenu vlastní
rodiny a následná prezentace.
V další části žáci pracují ve dvojicích. Hlavním cílem této časti je tvorba přehledových
karet našich Přemyslovců. Nakonec žáci vyplňují pracovní list, který je pro ně opakováním
učiva 1. stupně ZŠ a týká se státních symbolů a blíže pak české státní hymny. Samotný závěr
této výuky je společným shrnutím probírané látky, zhodnocením průběhu práce a aktivity
žáků, kde žáci dostanou ještě prostor k doplňujícím otázkám.
Konkrétní výukové materiály s komentářem jsou uvedeny v přílohách (Příloha č. 1)
Analýza a komentář:
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje témata, která jsou vhodná k propojení
v rámci předmětů Výchova k občanství a Dějepis. V rámci aplikace mezipředmětových
vztahů v 6. ročníku jsme vytvořili návrh témat vhodných k integraci - Tab. č. 3.
V této tabulce jsou navržena výchozí témata z předmětů Výchova k občanství a
Dějepis. Tato témata jsou pak blíže tematicky vymezena. Na základě zmapování dané oblasti
jsme navrhli integrovat vhodná témata pod názvem „Počátky naší vlasti“. Toto téma bylo
aplikováno do výuky obou zmiňovaných předmětů v 6. ročníku.
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Toto téma jsme zvolili pro žáky jako vhodné v rámci rozvíjení jejich vědomostí a
zájmu o současnost a minulost vlastního národa. Žáci v daném tématu odhalují kořeny
společenských jevů, dějů a změn v souvislosti s počátky naší vlasti, orientují se v dějinách
českých zemí za vlády prvních Přemyslovců, čímž si upevňují úctu k vlastnímu národu a
vlasti.
Výuka je postavena jako seznámení s historií českého národa za vlády Přemyslovců,
která je blíže náplní předmětu Dějepis v 7. ročníku. Žáci se seznámí s pojmem rodina,
rodokmen, příbuzenské vztahy a zároveň si zopakují učivo 1. stupně v podobě státních
symbolů.
Na základě aktivního přístupu ze strany žáků můžeme říci, že takto postavená
dvouhodinová výuka byla žáky velmi pozitivně přijata a její smysl a výsledky se projevily i
v rámci závěrečného shrnutí. Žáci pokládali doplňující otázky, které velmi pozitivně ovlivnily
zakončení této mezipředmětové výuky.

4.2.2. Přínos Karla IV. pro rozvoj české kultury – 7. ročník
Ročník: 7. (počet žáků: 7)
Časový rozsah: 3 vyučovací hodiny
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Hlavní integrované obory: Výchova k občanství, Dějepis
Vedlejší integrované obory: Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura
Doplňující vzdělávací obory: Dramatická výchova
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.
Výukové metody: rozhovor, popis, didaktická hra, metody práce s textem, s odbornou
literaturou, encyklopedií, internetem.
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Výukové formy: vyučování v bloku, frontální výuka, kooperativní výuka, individuální a
individualizovaná výuka.
Hodnocení: slovní hodnocení, žáci se ohodnotí jednotlivě, v rámci skupiny, společné
závěrečné hodnocení.
Výchovně vzdělávací cíle:
Kognitivní
Žáci:
-

rozvíjejí vědomosti a zájem o současnost a minulost vlastního národa

-

orientují se v dějinách českých zemí za vlády Karla IV.

-

vyjmenují některé kulturní památky z doby vlády Karla IV.

-

upevňují úctu k vlastnímu národu a vlasti

-

časově zařadí jednotlivé umělecké slohy

-

uvádějí základní charakteristiku jednotlivých uměleckých slohů

-

vyjmenují a blíže popíší korunovační klenoty

-

uvedou různé významy pojmu kultura

-

vyjmenují různé druhy umění a stručně je charakterizují

-

vyhledávají a třídí informace.

Afektivní:
Žáci:
-

chápou a oceňují hodnotu kulturních památek

-

dovedou specifikovat význam a přínos jednotlivých kultur

-

jsou aktivní při řešení zadaných úkolů

-

dokážou hodnotit vlastní práci i práci ostatních

-

vytvářejí si kladný vztah k umění.

Psychomotorické:
Žáci:
-

účelně využívají dostupné zdroje informací

-

na základě vlastní fantazie, vědomostí a dostupných zdrojů vytvářejí přehledy památek
z doby vlády Karla IV.

Plnění klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
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Žák:
-

poznává smysl a cíl učení, buduje si pozitivní vztah k učení

-

vyhledává a zpracovává informace

-

uvádí věci do souvislostí

-

odlišují podstatné od méně podstatného

-

na základě naznačených mezipředmětových vztahů si utváří vlastní systém vědomostí,
dovedností a hodnot - v případě výchovy k občanství a dějepisu především porovnáváním
historických událostí a vlastní autentické zkušenosti.

Kompetence k řešení problémů
Žák:
-

dokáže řešit problémy samostatně i ve skupině

-

vyhledá informace vhodné k řešení problémů

-

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

-

aplikuje poznatky z výuky do řešení reálných situací.

Kompetence komunikativní
Žák:
-

využívá vhodně verbální i neverbální komunikaci

-

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu

-

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

-

respektuje názor druhých.

Kompetence sociální a personální
Žák:
-

účinně spolupracuje v kolektivu, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu

-

podílí se utváření příjemné atmosféry v týmu

-

v případě potřeby, poskytuje pomoc druhým

-

učí se ovládat své jednání a chování

-

napomáhá svými znalosti k společnému poznání třídy jako celku.

Kompetence občanské
Žák:
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-

je si vědom svým práv a povinností ve škole i mimo školu

-

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví

-

chápe a respektuje přesvědčení druhých lidí

-

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

-

ctí kulturní dědictví národa.

Kompetence pracovní
Žák:
-

uvědomuje si význam plánování při vlastní práci

-

dodržuje vymezená pravidla

-

chápe vliv dodržování pracovní kázně na kvalitu odvedené práce

-

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje.

Průběh výuky - stručný popis:
V úvodu hodiny učitel napíše na tabuli jméno „Karel IV.“ a slovo „kultura“. Žáci
společně s učitelem vytvářejí myšlenkové mapy. S těmito mapami budou dále pracovat,
jednotlivé pojmy blíže specifikují, uvedou, co vědí o Karlu IV. a dostanou za úkol vysvětlit
jednotlivé významy pojmu kultura, ale pouze pomocí neverbální komunikace.
Po úvodní části, budou žáci pracovat ve dvojicích, jejich úkolem bude uvést nevkusné
věci a předměty, které se nacházejí ve třídě, ve škole, v místě bydliště a naopak věci, o
kterých soudí, že jsou vkusné, umělecké či podporují kulturní rozvoj. V závěru této části
pracují žáci společně s učitelem a uvádějí, jak spolu souvisí pojem kultura a Karel IV.
Další částí bude práce s uměleckými slohy, zařazení slohů v časovém sledu, přiřazení
konkrétních památek k příslušným slohům a určení staveb, které spadají do doby vlády Karla
IV. Jako kontrola jim pomůže tabulka s příklady - Zařazení vzdělávacího oboru Matematika a
její aplikace. Po této činnosti si žáci vylosují jeden ze zmiňovaných uměleckých slohů, zjistí
k němu některé základní informace a vytvoří jakýsi projekt k tématu.
Následující činnost se bude týkat osobnosti Karla IV. Zde je propojení se vzdělávacím
oborem Český jazyk a literatura, kdy žákům v práci napomůže znalost českých přísloví. Dále
budou žáci odhalovat, které věci nepatří na jedno ze sousoší Karlova mostu. Následně budou
popisovat korunovační klenoty a vyhledávat k nim určené informace.
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Nakonec si žáci vylosují jednu z památek Karla IV. a za úkol budou mít zjistit o dané
památce nějaké informace, které doplní obrázky. Samotný závěr této výuky bude shrnutím
látky, zhodnocením činnosti a prostorem k doplňujícím otázkám.
Konkrétní výukové materiály s komentářem jsou uvedeny v přílohách (Příloha č. 3).
Analýza a komentář:
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje témata, která jsou vhodná k propojení
v rámci předmětů Výchova k občanství a Dějepis. V rámci aplikace mezipředmětových
vztahů v 7. ročníku jsme vytvořili návrh témat vhodných k integraci - Tab. č. 4.
V této tabulce jsou navržena výchozí témata z předmětů Výchova k občanství a
Dějepis. Tato témata jsou pak blíže tematicky vymezena. Na základě zmapování dané oblasti
jsme navrhli integrovat vhodná témata pod názvem „Přínos Karla IV. pro rozvoj české
kultury“. Toto téma bylo aplikováno do výuky obou zmiňovaných předmětů v 7. ročníku.
Toto téma jsme zvolili pro žáky jako vhodné v rámci rozvíjení jejich vědomostí a
zájmu o současnost a minulost vlastního národa. Žáci v daném tématu odhalují kořeny
společenských jevů, dějů a změn v souvislosti s počátky naší vlasti, orientují se v dějinách
českých zemí za vlády Karla IV., čímž si upevňují úctu k vlastní kultuře, národu a vlasti.
Výuka je koncipována jako opakování již probrané látky v předmětu Dějepis pro 7.
ročník, týkající se rodu Lucemburků, přínosu osobnosti Karla IV. pro rozvoj kultury a
českého národa. Žáci se seznámí s uměním, kulturním bohatstvím, dědictvím a památkami,
které jsou pro tuto dobu charakteristické a mají původ z období vlády „otce vlasti“.
Na základě aktivního přístupu ze strany žáků můžeme říci, že takto postavená
dvouhodinová výuka byla žáky velmi pozitivně přijata a její smysl a výsledky se projevily i
v rámci závěrečného shrnutí. Žáci pokládali doplňující otázky, které velmi pozitivně ovlivnily
zakončení této mezipředmětové výuky. Zároveň si žáci osvojili a upevnili již získané
vědomosti z dějepisu a z výchovy k občanství.
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4.2.3. Lidská práva a společnost v zrcadle dějin – 8. ročník
Ročník: 8. (počet žáků: 6)
Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Hlavní integrované obory: Výchova k občanství, Dějepis
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.
Výukové metody: rozhovor, popis, diskuse, metody práce s textem, s odbornou literaturou,
promítání krátkých dokumentárních videí, práce s vyhledávačem.
Výukové formy: vyučování v bloku, frontální výuka, kooperativní výuka, individuální a
individualizovaná výuka.
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Hodnocení: slovní hodnocení, žáci se ohodnotí jednotlivě, v rámci skupiny, společné
závěrečné hodnocení.
Výchovně vzdělávací cíle:
Kognitivní
Žáci:
-

uvědomí si význam lidské svobody a demokracie

-

jsou vedení k formování občanských postojů

-

uvědomí si rozdíl mezi fungováním demokraticky a autoritářsky spravované společnosti

-

vnímají a uvědomí si možnost aktivní participace na společenském dění

-

rozvíjejí vědomosti a zájem o současnost a minulost vlastního národa

-

zaujímají aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.

Afektivní:
Žáci:
-

rozvíjejí schopnost diskutovat s využitím racionálních a podložených argumentů

-

uplatňují pravidla aktivního naslouchání

-

dokážou hodnotit vlastní práci i práci ostatních

-

utváří si vědomí vlastní identity a identity druhých lidí.

Psychomotorické:
Žáci:
-

účelně využívají dostupné zdroje informací

-

zhodnotí a reflektují význam diskutovaných témat pro vlastní život.

Plnění klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Žák:
-

poznává smysl a cíl učení, buduje si pozitivní vztah k učení

-

vyhledává a třídí informace, které na základě jejich pochopení využívá

-

osvojuje si základní pojmy a termíny vztahující se k učivu novověkých a nejnovějších
dějin

-

plněním úkolů a naplňováním dílčích projektů si upevňuje tvořivý a činnostní přístup
k obsahu vzdělávání
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-

na základě naznačených mezipředmětových vztahů si utváří vlastní systém vědomostí,
dovedností a hodnot – v případě výchovy k občanství a dějepisu především porovnáváním
historických událostí a vlastní autentické zkušenosti

-

je motivován a podporován v oblasti ochoty spolupracovat

-

je podněcován k sebehodnocení.

Kompetence k řešení problémů
Žák:
-

dokáže řešit problémy samostatně i ve skupině

-

je podněcován k aplikování poznatků z výuky do řešení reálných situací

-

učí se vyhledávat potřebné informace a poznatky pro řešení úkolů (internet, encyklopedie)

-

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

-

na základě porovnávání současného a historického stavu se žák učí argumentovat a
obhajovat své stanovisko

-

získává dovednost se rozhodovat a schopnost přijmout i případný neúspěch a kritiku okolí.

Kompetence komunikativní
Žák:
-

prostřednictvím samostatných vystoupení na zadané téma se učí výstižně formulovat své
myšlenky a prezentovat je v logickém sledu

-

je veden ke srozumitelnému vyjadřování myšlenek a názorů

-

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

-

využívá informační a komunikační prostředky a technologie.

Kompetence sociální a personální
Žák:
-

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu

-

podílí se utváření příjemné atmosféry v týmu

-

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc

-

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu

-

uplatňuje svoje práva, učí se plnit povinnosti a být za to zodpovědný

-

oceňuje práci ostatních a s taktem vyjadřuje případnou kritiku.

Kompetence občanské
Žák:
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-

seznamuje se s principy fungování společnosti

-

připravuje se na život, který se neobejde bez společenských pravidel (normy, zákony)

-

chápe a respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot

-

vytváří si povědomí o specifice vývoje vlastního národa, vytváří si základy občanské
hrdosti a vlastenectví

-

poznává základní principy soužití lidí v dějinách a jejich projevy v paralelách se
současností - porovnání situace národní a mezinárodní (např. formy útlaku v novodobých
dějinách, boj za demokratické zřízení, lidská práva atd.).

Kompetence pracovní
Žák:
-

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

-

dodržuje vymezená pravidla

-

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost.

Průběh výuky - stručný popis:
V úvodu hodiny učitel napíše na tabuli slovo „Svoboda“. Žáci společně s učitelem
vytvářejí myšlenkovou mapu, která evokuje charakteristiku zadaného slova.
Následovat bude opakování látky probrané v rámci předmětu Dějepis pro 8. ročník na
téma „Dějiny českých zemí a habsburské monarchie za vlády Marie Terezie a Josefa II.
V rámci hodiny bude probíhat aktivita formou diskuse nad jednotlivými pojmy v myšlenkové
mapě. Dále budou žáci rozděleni do skupinek. V těchto skupinkách budou žáci vypracovávat
pracovní list, který je součástí výukového materiálu a uvádíme ho v přílohách (Příloha č. 5)
K dispozici budou mít vybavení počítačové učebny.
Po vypracování pracovního listu bude následovat výklad na téma základních lidských
práv, který se bude týkat členění a významu lidských práv pro život člověka a fungování
demokratické společnosti. Následovat bude diskuse nejprve se spolužákem v lavici a poté
v rámci kolektivu nad zadanými otázkami.
Analýza a komentář:
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje témata, která jsou vhodná k propojení
v rámci předmětů Výchova k občanství a Dějepis. V rámci aplikace mezipředmětových
vztahů v 8. ročníku jsme vytvořili návrh témat vhodných k integraci - Tab. č. 5.
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V této tabulce jsou navržena výchozí témata z předmětů Výchova k občanství a
Dějepis. Tato témata jsou pak blíže tematicky vymezena. Na základě zmapování dané oblasti
jsme navrhli integrovat témata pod názvem „Lidská práva a společnost v zrcadle dějin“. Téma
bylo aplikováno do výuky obou zmiňovaných předmětů v 8. ročníku.
Toto téma jsme zvolili pro žáky jako vhodné v rámci rozvíjení jejich schopnosti
rozpoznávat a uvědomovat si význam poznatků z dějin novověku pro současného člověka
v souvislosti s uplatňováním lidských práv v jeho životě a fungování demokratické
společnosti. Výuka je postavena jako opakování již probrané látky z novověkých dějin,
konkrétně za vlády Marie Terezie a Josefa II. Mezipředmětově je zařazena látka týkající se
lidských práv a Listiny základních práv a svobod v současné společnosti.
Na základě aktivního přístupu a hodnocení ze strany žáků můžeme konstatovat, že
takto postavená dvouhodinová výuka byla žáky velmi pozitivně přijata a její smysl a výsledky
se projevily i v rámci závěrečné diskuse, která se týkala problematiky lidských práv a svobod
na pozadí historických epoch.

4.2.4. Tolerance ve společnosti – 9. ročník
Ročník: 9. (počet žáků: 10)
Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Hlavní integrované obory: Výchova k občanství, Dějepis
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.
Výukové metody: rozhovor, popis, diskuse, metody práce s textem, s odbornou literaturou,
promítání krátkých dokumentárních videí, práce s vyhledávačem.
Výukové formy: vyučování v bloku, frontální výuka, kooperativní výuka, individuální a
individualizovaná výuka.
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Hodnocení: slovní hodnocení, žáci se ohodnotí jednotlivě, v rámci skupiny, společné
závěrečné hodnocení.
Výchovně vzdělávací cíle:
Kognitivní
Žáci:
-

uvědomí si význam lidské svobody a demokracie

-

jsou vedení k formování občanských postojů

-

uvědomí si rozdíl mezi fungováním demokraticky a autoritářsky spravované společnosti

-

vnímají a uvědomí si možnost aktivní participace na společenském dění

-

rozvíjejí vědomosti a zájem o současnost a minulost vlastního národa

-

získají znalosti o extremistických hnutích

-

rozpoznávají netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímají aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.

Afektivní:
Žáci:
-

rozvíjejí schopnost diskutovat s využitím racionálních a podložených argumentů

-

uplatňují pravidla aktivního naslouchání

-

dokážou hodnotit vlastní práci i práci ostatních

-

utváří si vědomí vlastní identity a identity druhých lidí.

Psychomotorické:
Žáci:
-

účelně využívají dostupné zdroje informací

-

zhodnotí a reflektují význam diskutovaných témat pro vlastní život.

Plnění klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Žák:
-

poznává smysl a cíl učení, buduje si pozitivní vztah k učení

-

vyhledává a třídí informace, které na základě jejich pochopení využívá

-

osvojuje si základní pojmy a termíny vztahující se k učivu nejnovějších dějin
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-

plněním úkolů a naplňováním dílčích projektů si upevňuje tvořivý a činnostní přístup
k obsahu vzdělávání

-

na základě naznačených mezipředmětových vztahů si utváří vlastní systém vědomostí,
dovedností a hodnot – v případě výchovy k občanství a dějepisu především porovnáváním
historických událostí a vlastní autentické zkušenosti.

Kompetence k řešení problémů
Žák:
-

dokáže řešit problémy samostatně i ve skupině

-

nenechá se odradit případným nezdarem

-

učí se vyhledávat potřebné informace a poznatky pro řešení úkolů (internet, encyklopedie)

-

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

-

na základě porovnávání současného a historického stavu se žák učí argumentovat a
obhajovat své stanovisko.

Kompetence komunikativní
Žák:
-

prostřednictvím samostatných vystoupení na zadané téma se učí výstižně formulovat své
myšlenky a prezentovat je v logickém sledu

-

naslouchá promluvám druhých lidí

-

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

-

využívá informační a komunikační prostředky a technologie.

Kompetence sociální a personální
Žák:
-

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu

-

podílí se utváření příjemné atmosféry v týmu

-

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc

-

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu

-

napomáhá svými znalostmi a zjištěními ke společnému poznání kolektivu třídy jako celku
(např. historické a kulturní památky v místě bydliště a regionu).

Kompetence občanské
Žák:
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-

je si vědom svým práv a povinností ve škole i mimo školu

-

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví

-

chápe a respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot

-

vytváří si povědomí o specifice vývoje vlastního národa, vytváří si základy občanské
hrdosti a vlastenectví

-

poznává základní principy soužití lidí v dějinách a jejich projevy v paralelách se
současností - porovnání situace národní a mezinárodní (např. formy útlaku v novodobých
dějinách, boj za demokratické zřízení, lidská práva atd.).

Kompetence pracovní
Žák:
-

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

-

dodržuje vymezená pravidla

-

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost.

Průběh výuky - stručný popis:
V úvodu hodiny učitel napíše na tabuli slovo „Ideologie“. Žáci budou společně
s učitelem vytvářet myšlenkovou mapu, která evokuje charakteristiku zadaného slova.
V další části proběhne přednáška na téma historie a současnost extremismu se
zaměřením zejména na problematiku: fašismu, nacismu, neonacismu, komunismu, rasismu,
antisemitismu a další.
Přednáška bude prokládána promítáním krátkých dokumentárních videí. V rámci
přednášky proběhne aktivita formou diskuse nad jednotlivými pojmy v myšlenkové mapě.
Následovat bude výklad konkrétních vybraných pojmů, který bude zároveň zápisem do sešitu.
Po vymezení základních pojmů budou žáci samostatně vypracovávat zadané úkoly.
K dispozici mohou využít vybavení počítačové učebny.
V další části se žáci formou výkladu seznámí s nebezpečím manipulace a příslušnosti
k vyhraněným-extremistickým skupinám, nutností vytvářet si vlastní objektivní názor, a
seznámí se s přístupem totalitních režimů k mládeži. Závěrečná část hodiny bude patřit
problematice šikany, která velmi úzce souvisí se současnými hrozbami sociálně patologických
jevů a nebezpečím manipulace. Výuka je zpracována v příloze. (Příloha č. 6).
Analýza a komentář:
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Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje témata, která jsou vhodná k propojení
v rámci předmětů Výchova k občanství a Dějepis. V rámci aplikace mezipředmětových
vztahů v 9. ročníku jsme vytvořili návrh témat vhodných k integraci - Tab. č. 6.
V této tabulce jsou navržena výchozí témata z předmětů Výchova k občanství a
Dějepis. Tato témata jsou pak blíže tematicky vymezena. Na základě zmapování dané oblasti
jsme navrhli integrovat téma s názvem „Tolerance ve společnosti“, které bylo aplikováno do
výuky obou zmiňovaných předmětů v 9. ročníku.
Toto téma jsme zvolili pro žáky jako vhodné v rámci rozvíjení jejich schopnosti
rozpoznávat netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a
zaujímat aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.
Výuka je koncipována jako opakování již probrané látky, týkající se historie totalitních
režimů, 2. světové války, člověku jako tvůrci a objektu ideologií, a úcty k národu a
demokratickým principům ve společnosti.
Na základě aktivního přístupu a hodnocení ze strany žáků můžeme říci, že takto
postavená dvouhodinová výuka byla žáky velmi pozitivně přijata a její smysl a výsledky se
projevily i v rámci závěrečné diskuse, která se týkala problematiky patologických jevů –
šikana.

4.3. Počátky českého národa – projektový pro 6. – 9. ročník
Ročník: 6. (počet žáků: 12), 7. (počet žáků: 7), 8. (počet žáků: 6), 9. (počet žáků 10)
Časový rozsah: 7 vyučovacích hodin
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Hlavní integrované obory: Výchova k občanství, Dějepis
Vedlejší integrované obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Výtvarná
výchova, Člověk a svět práce
Doplňující integrované obory: Dramatická výchova
Průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.
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Výukové metody: rozhovor, popis, didaktická hra, metody práce s textem, s odbornou
literaturou, encyklopedii.
Výukové formy: vyučování v bloku, frontální výuka, kooperativní výuka, individuální a
individualizovaná výuka.
Hodnocení: slovní hodnocení, žáci se ohodnotí jednotlivě, v rámci skupiny, společné
závěrečné hodnocení.
Výchovně vzdělávací cíle:
Kognitivní
Žáci:
-

rozvíjejí vědomosti a zájem o současnost a minulost vlastního národa

-

odhalují kořeny společenských jevů, dějů a změn v souvislosti s počátky naší vlasti

-

rozlišují rozdíl mezi pověstí a fakty, pověst volně reprodukují

-

orientují se v dějinách českých zemí za prvních Přemyslovců

-

vyjmenují a dokážou stručně charakterizovat první Přemyslovce

-

dokážou vyjmenovat a určit státní symboly naší vlasti

-

využívají svých znalostí z hodiny českého jazyka a matematiky a vhodně je aplikují

-

osvojují si základní pojmy, události a fakta daného tématu

-

vhodně využívají svých vyjadřovacích schopností v psané i mluvené podobě

-

s využitím přiměřených jazykových prostředků zvládají vyprávět příběh.

Afektivní:
Žáci:
-

chápou význam a funkci rodiny

-

upevňují úctu k vlastnímu národu a vlasti

-

orientují se v příbuzenských vztazích, chápou jejich význam a hodnoty

-

jsou aktivní při řešení zadaných úkolů

-

dokážou hodnotit vlastní práci i práci ostatních

-

aktivně přistupují k plnění zadaných úkolů

-

procvičují, opakují si a uplatňují pravidla slušného chování v lidské společnosti

-

spolupracují, respektují práci a úspěchy vlastní i druhých.
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Psychomotorické:
Žáci:
-

účelně využívají dostupné zdroje informací

-

vyhledávají a třídí potřebné informace

-

na základě vlastní fantazie, vědomostí a dostupných zdrojů vytvářejí přehledové karty
vybraných Přemyslovců, pexetrio státních symbolů

-

vytvářejí komiks k dané pověsti

-

na základě vlastní fantazie vyrábějí Svatováclavskou korunu

-

uplatňují získané znalosti při práci s výpočetní technikou.

Plnění klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Žák:
-

poznává smysl a cíl učení, buduje si pozitivní vztah k učení

-

rozlišuje podstatné a podružné informace

-

vyhledává, třídí a zpracovává informace, které na základě jejich pochopení efektivně
využívá

-

správně a vhodně užívá odborných termínů, ve spojení s praktickou činností si upevňuje
jejich znalost

-

uvádí věci do souvislostí

-

na základě naznačených mezipředmětových vztahů si utváří vlastní systém vědomostí,
dovedností a hodnot - v případě výchovy k občanství a dějepisu především porovnáváním
historických událostí a vlastní autentické zkušenosti.

Kompetence k řešení problémů
Žák:
-

dokáže řešit problémy samostatně i ve skupině

-

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni

-

přemýšlí o případných nesrovnalostech a příčinách

-

nenechá se odradit případným nezdarem

-

vyhledá informace vhodné k řešení problémů

-

dokáže se vyrovnat s případným neúspěchem

-

ověřuje prakticky správnost řešení problémů

-

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

-

uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, výsledky svých činů zhodnotí.
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Kompetence komunikativní
Žák:
-

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

-

naslouchá promluvám druhých lidí

-

učí se rozumět odbornému textu

-

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

-

učí se výstižně formulovat své myšlenky a vyjadřovat je v logickém sledu

-

využívá informační a komunikační prostředky a technologie

-

podporuje zapojení všech žáků do diskuze

-

učí se kultivovaně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu,
obhajuje je a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální
Žák:
-

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu

-

učí se k úctě při jednání s jinými lidmi

-

otevřeně, ale vhodným způsobem, vyjadřují vlastní názor, respektují názor druhých

-

podílí se utváření příjemné atmosféry v týmu

-

při skupinové práci se učí spolupracovat v kolektivu a týmu, podílí se na utváření pravidel
této práce

-

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc

-

vystihuje své pocity, nálady, dělí se o ně s ostatními

-

vytváří si zdravé sebevědomí a realisticky zhodnotit své schopnosti

-

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.

Kompetence občanské
Žák:
-

je si vědom svým práv a povinností ve škole i mimo školu

-

vytváří si povědomí o specifice vývoje vlastního národa, formují si u něj základy
občanské hrdosti a vlastenectví

-

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví

-

utváří si vztah k umění a uměleckým dílům, respektuje kulturní a historické dědictví

-

využívá získané znalosti v zájmu svého vlastního rozvoje
71

-

poznává principy soužití lidí v historii i jejich paralely v současnosti

-

chápe a respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot

-

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní
postoj k uměleckým dílům.

Kompetence pracovní
Žák:
-

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

-

rozhovorem a diskuzí si objasňují, jaký vliv má dodržování pracovní kázně na kvalitu
odvedené práce a na její hodnocení

-

využívá své znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech v zájmu vlastního
rozvoje i spolupráce s druhými

-

realisticky se učí hodnotit své schopnosti, znalosti a dovednosti

-

uvědomuje si význam plánování při vlastní práci, rozdělování rolí ve skupině a hodnocení
výsledků činnosti

-

učí se odpovědnému rozhodování s ohledem na své schopnosti.

Průběh výuky - stručný popis:
Poslední část jsme pojali jako ukázku možného zpracování tématu „Počátky českého
národa“. Toto téma jsme zvolili z toho důvodu, že je probíráno v šestém ročníku, kdy si žáci
budou učivo fixovat a prohlubovat své znalosti. Pro žáky starších ročníků bude tato výuka
opakováním a upevněním učiva.
První úvodní setkání proběhne v tělocvičně školy. Po přivítání seznámíme žáky
s cílem projektového dne, důvodem výběru daného tématu a s organizací. Poté budou žáci
rozděleni do pěti heterogenních skupin po sedmi žácích. Takto vytvořené skupiny postupně
navštíví pět stanovišť s úkoly. Na každém stanovišti bude integrované téma „Počátky českého
národa“ propojeno s jiným vzdělávacím oborem. Pro integraci daného tématu jsme zvolili
vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Výtvarná výchova,
Člověk a svět práce. Základními vzdělávacími obory jsou Výchova k občanství a Dějepis. Na
každém ze stanovišť bude jeden vyučující s aprobací integrovaného předmětu. Níže uvádíme
stručnou charakteristiku jednotlivých stanovišť. Konkrétně popsaný průběh na jednotlivých
stanovištích uvádíme v přílohách (Příloha č. 7).
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Stanoviště č. 1 bude zaměřeno na propojení daného tématu se vzdělávací oblastí Český
jazyk a literatura. Žáci budou pracovat s pověstí, kde budou opravovat pravopisné chyby,
volně reprodukovat její obsah, zodpovídat na otázky s ní spjaté, vysvětlovat úryvky
z pověsti vlastními slovy. Dále budou pracovat se jmény známých Přemyslovců, která
budou řadit podle abecedy. V závěru této části budou vyhledávat významy pro ně méně
známých slov. Na tomto stanovišti bude možné využít jeden notebook.



Stanoviště č. 2 bude propojením tématu se vzdělávací oblastí Matematika a její aplikace.
Zde budou žáci uplatňovat vědomosti získané v matematice k získání zašifrovaných údajů
z dob vlády Přemyslovců. Pro odhalení dané tajenky bude potřeba, aby spočítali uvedené
příklady, další informace k tématu získají znalostí římských číslic, či zopakováním si
násobení a dělení.



Stanoviště č. 3 je orientováno na mezipředmětové vztahy předmětů Výchova k občanství,
Dějepis a Výtvarná výchova. Zde budou žáci tvořit komiks k pověsti, kterou si vylosují.
Každá ze skupin v závěrečném hodnocení na konci dne bude svůj komiks prezentovat.
K dispozici budou mít různé informační zdroje, komiks bude doplněn stručným textem.



Stanoviště č. 4 se zaměřuje na propojení vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk
a svět práce. Na tomto stanovišti budou žáci vytvářet svatováclavskou korunu, kterou
využijí při závěrečném hodnocení. Dalším úkolem bude tvorba tzv. pexetria, jehož
námětem budou české státní symboly. Žáci budou pracovat s předtištěným formátem
s obrázky českých státních symbolů, ke kterým budou doplňovat jejich názvy a některé
údaje. Jedno z vytvořených pexetrií uvádíme v přílohách (Příloha č. 8).



Stanoviště č. 5 je zaměřeno na vzdělávací oblast Člověk a společnost. Cílem bude plnění
úkolů z předmětů Výchova k občanství a Dějepis. Toto stanoviště budou situováno
v počítačové učebně. V průběhu bude žákům promítána prezentace na dané téma. Žáci
budou vyplňovat údaje do pracovního listu. Dále budou žáci tvořit karty s portréty a
informacemi k daným Přemyslovcům. Jedna z vytvořených přehledových karet je součástí
příloh. (Příloha č. 9).
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Závěrečnou částí projektového dne bude společné zhodnocení, kdy nejdříve zástupce
jednotlivých skupin představí panovníka, ke kterému tvořili přehledovou kartu. Pomyslný
panovník o sobě řekne několik důležitých informací a ostatní účastníci projektového dne se
budou snažit určit, o jakého panovníka jde.
Po uskutečněných prezentacích zástupců jednotlivých skupin následuje zhodnocení
celého projektového dne v rámci jednotlivých skupin. Nejprve budou žáci vzájemně
diskutovat o průběhu projektového dne, kdy si budou vyměňovat své zkušenosti, zážitky a
dojmy. Následně proběhne zhodnocení projektového dne zúčastněnými učiteli a ředitelem
školy, po kterém proběhne diskuze všech účastníku - postřehy, pocity, náměty, návrhy apod.
V samotném závěru budou žákům předány drobné odměny.
Jako bonus od vedoucí školní jídelny dostanou žáci možnost si z výběru 20 jídel
sestavit jídelníček na nadcházející týden. Každá ze skupin si vylosuje příslušný den a vybere
jedno z předložených jídel.
Analýza a komentář:
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje témata, která jsou vhodná k propojení
v rámci předmětů Výchova k občanství a Dějepis.
Na základě zmapování dané oblasti jsme navrhli integrovat vhodná témata pod
názvem „Počátky českého národa“. Téma bylo dále mezipředmětově aplikováno do výuky
vybraných vzdělávacích oborů v 6. – 9. ročníku, a to formou projektového dne.
Toto téma jsme zvolili pro žáky jako vhodné v rámci rozvíjení jejich vědomostí a
zájmu o současnost a minulost vlastního národa. Žáci v daném tématu odhalují kořeny
společenských jevů, dějů a změn v souvislosti s počátky naší vlasti, orientují se v dějinách
českých zemí za vlády prvních Přemyslovců, čímž si upevňují úctu k vlastnímu národu a
vlasti. Žáci se seznámí s pojmem rodina, rodokmen, příbuzenské vztahy a zároveň si zopakují
učivo 1. stupně v podobě státních symbolů.
Na základě aktivního přístupu ze strany žáků můžeme říci, že uskutečněný projektový
den byl žáky velmi pozitivně přijat a jeho smysl a výsledky se projevily i v závěrečné diskusi.
Všichni žáci i učitelé projektový den hodnotili velmi kladně jako příjemnou změnu v rámci
standardního vzdělávacího procesu a rovněž uplatňování mezipředmětových vztahů.
Po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny byla předjednána možnost tvorby
jídelníčku na následující týden. Tento bonus byl pro žáky velmi příjemným překvapením, a
všichni ho kvitovali. Pro zúčastněné učitele byla odměnou aktivita žáků, příjemná atmosféra,
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výsledky práce žáků a pozitivní hodnocení ze strany ředitele školy, zúčastněných žáků a
následně také ze strany rodičů.

ZÁVĚR
Diplomová práce byla zaměřena na mezipředmětové vztahy a možnosti jejich aplikace
při výuce předmětů Výchova k občanství a Dějepis. Cílem této diplomové práce bylo
analyzovat mezipředmětové vztahy výchovy k občanství a dějepisu na pozadí výchovněvzdělávacích cílů v rámcově vzdělávacích plánech pro základní vzdělávání a v praktické části
ukázat příklady některých konkrétních témat, která jsou vhodná k integraci v dané vzdělávací
oblasti.
V teoretické části autor prostřednictvím dostupné literatury zmapoval a analyzoval
problematiku mezipředmětových vztahů, a zároveň vymezil základní pojmy, které se daného
tématu týkají. V praktické části byla propojena některá vhodná témata z obou zmiňovaných
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předmětů a zároveň bylo využito i zapojení některých dalších aplikačních oblastí, např. Český
jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a další. Tato témata byla prakticky začleněna do
výuky v jednotlivých ročnících na druhém stupni Základní a mateřské školy Slabce. V závěru
práce je prezentována ukázka projektového dne s názvem „Počátky českého národa“, kterého
se zúčastnili všichni žáci druhého stupně Základní a mateřské školy Slabce.
V rámci mapování dostupných zdrojů literatury k této diplomové práci bylo
překvapivým

zjištěním,

že

v posledních

letech

se

problematikou

a

zkoumáním

mezipředmětových vztahů na odborné úrovni v našem školství nikdo příliš nezabýval.
Diplomová práce ukázala příklady, jak je možné zintenzivnit vyučovací proces pomocí
rozvíjení mezipředmětových vztahů. Jejich prosazováním, tvorbou a aplikací lze přispívat
k tvořivé pedagogické aktivitě, efektivitě a vzájemné spolupráci pedagogů, bez které by
nebyla možná jejich realizace.
Praktická část této práce ukázala, že nejvhodnější formou a prostředkem rozvíjení
mezipředmětových vztahů je integrovaná a projektová výuka, které podporují vzájemnou
provázanost předmětů, čímž odbourávají jejich izolovanost. Tato část diplomové práce může
sloužit zároveň jako námět, jak mezipředmětové vztahy prakticky využívat při výuce výchovy
k občanství a dějepisu na druhém stupni základní školy.
Tvorba této diplomové práce byla velkým přínosem pro moji pedagogickou činnost, a
to nejen v oblasti práce s odbornou literaturou, ale především při tvorbě praktické části a
realizaci výuky vytvořených integrovaných témat. Tato zkušenost mě přesvědčila o významu
rozvíjení mezipředmětových vztahů.
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Přílohy

Příloha č. 1: Počátky naší vlasti - 6. ročník - výukový materiál
1. Úvodní část
V úvodu hodiny učitel napíše na tabuli téma „Počátky naší vlasti“. Žáci společně
s učitelem vytvářejí myšlenkovou mapu - Schéma č. 3.
Schéma č. 3 – Myšlenková mapa: Počátky naší vlasti

Bořivoj a Ludmila
křest
sv. Václav – 28. září,
státní svátek

Pověsti

První čeští
králové

Rodina –
vztahy,
rodokmen

Počátky naší vlasti
Naše vlast –
významné dny, státní
symboly

Zlatá bula
sicilská 1212

Poslední významní
Přemyslovci

(zdroj: vlastní)

2. Práce s pověstí
Následovat bude práce s pověstí Obr. č. 1, ve které mají žáci za úkol nejdříve
z obrázků poznat, o kterou známou českou pověst se jedná. Následují čtyři úryvky z této
pověsti, kdy úkolem žáků je tyto odstavce seřadit v časovém sledu. Zároveň žáci doplňují
vynechaná i, í, y, ý a v závěru této činnosti písemně zodpovídají doplňující otázky k dané
pověsti.
Obrázek č. 1 – Pověst O Čechovi72

Poznáte, která známá pověst o počátcích našeho národa je zde vyobrazena? Napište její název.
_________________________________
72

ŽÁRSKÝ, B. Obrázkové staré pověsti české. Ostrava: Librex, 2000. ISBN 978-80-7228-256-2. S. 8.

Doplňte do úryvků pověsti, která je psaná staročeštinou, vynechaná i, í, y, ý.
Jednotlivé odstavce číselně seřaďte podle toho, jak na sebe v pověsti navazují - Tab. č. 7.
Tabulka č. 7 - Práce s pověstí73
Tak došli až k řece Vltavě, kteráž d__vočinou tekla, když i tu přebředli počala si
všechna čeleď st__skati, že není konce klopotné cesty a n__kde stálého odpočinutí.
Tu vojvoda Čech ukázal na v__sokou horu, jež se před nimi modrala nad širým
rov__natým krajem. Došli a položili se na úpatí hory. Ráno se v__dal Čech na vrchol
hory.

„Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sl__boval, že
vás do ní dovedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem opl__vající.
Na všem budete m__ti hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle
země po vaší vůl__! Jen jména nemá, rozvažte, jakým jménem b__ měla b__ti
jmenována.“ „ Tvým! Tvým jménem!“ „ Po tobě ať se jmenuje! Vojvoda Čech,
potěšen vůlí všeho l__du, poklekl na kolena a l__bal zemi, novou vlast svého
plemene.
V ten čas dva bratř__ mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se snesl__,
že opustí rodnou zem__ bojem neblahou. Jak se usnesli, tak vykonali a obrátili se na
západ slunce, v neznámé končiny. Přešli hranice charvátské země, přebředli řeku
Odru a vstoupili do neznám__ch končin. Přešli řeku Labe, kde b__l kraj pustější.

Za Tatrami, v rov__nách při řece Visle, rozkládala se od nepaměti charvátská země,
část prvotní veliké vlasti slovanské. V té zem___ bytovala četná plemena, příbuzná
jaz__kem, mrav__, způsobem života. I stalo se, že se strhly mezi nimi krvavé boje o
meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzn__ bojovali proti příbuzným a hubili se
navzájem.

Jak se jmenuje hora, u které praotec Čech stanul? __________________________
Zkuste zjistit, která hornina se zde vyskytuje a k čemu se používá.
____________________________

_________________________________________

Napište, ze které knihy je uvedená pověst. ________________________________________
Kdo je autorem knihy? _______________________________________
73

JIRÁSEK, A. Staré pověsti české. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009. ISBN: 978-80-7360-661-9.
S.7.

Které jiné pověsti a legendy z minulosti našeho národa znáte?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Představte si, že jste vypravěči, kteří mají dětem v 1. ročníku vyprávět jednu ze zmiňovaných
pověstí. Na papír si připravte krátkou osnovu, podle které budete pověsti vypravovat.
o ___________________________________
o ___________________________________
o ___________________________________
3. Doplňte vhodně přirovnání a zjistíte název nejmocnějšího rodu kmene Čechů.
Po úkolech, které se týkaly pověstí, musejí žáci nejprve vyluštit název významného
českého panovnického rodu - Tab. č. 8. První historicky doložené Přemyslovce jim pomůže
odhalit píseň, kterou v úvodu zahraje a zazpívá učitel.
Tabulka č. 8 - Přirovnání
1. Chytrý jako

2. Němý jako

3. Slepý jako

K - srna
L - kočka
P - liška
5. Pyšný jako

Ř - ryba
Z - krokodýl
M - vrabec
6. Tichý jako

O - orel
B - brejlovec
E - krtek
7. Pomalý jako

D - slepice
Y - páv
G - hroch
9. Hloupý jako

T - orangutan
E - blecha
S - myška
10. Drzý jako

L - šnek
F - králík
W - ovce
11. Statečný jako

J - slon
C - opice
H -poník
4.
5.

B - kohout
Q - stonožka
I - lev
7.
8.

V - osel
K - lev
P - pes
1.
2.

3.

6.

4. Tvrdohlavý
jako
V - želva
P - medvěd
- mezek
8. M
Líný
jako
A - troud
O - veš
M - fretka

9.

10.

Písnička Bořivoj a Ludmila74
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11.

Z písničky Bořivoj a Ludmila společně se žáky vyvodíme první historicky doložené
Přemyslovce. Za stručného výkladu učitele žáci tvoří rodokmen prvních Přemyslovců - Obr.
č. 2.
Obrázek č. 2 – Rodokmen prvních Přemyslovců

(zdroj: vlastní)
Za domácí úkol žáci vypracují rodokmen vlastní rodiny, který budou prezentovat
v následujících hodinách. Jeden z těchto rodokmenů uvádíme v přílohách (Příloha č. 2).

4. Příbuzenské vztahy
Toto téma zahájíme rozhovorem o příbuzenských vztazích. Žáci doplní jednoduché
věty o základní rodinné linii. Následně tyto konkretizují a aplikují na příbuzenských vztazích
prvním Přemyslovců.

Doplň
Sestra mé matky je má ________________________________.
Otec mé matky je můj_________________________________.
Já jsem _________________ své matky a otce.
Dcera mé tety je má _____________________________.
__________________________ je matka mého otce.
Dcera mých rodičů je má ____________________.

Ludmila byla _______________________Václava.
Boleslav byl __________________ Vratislava a Drahomíry.
Boleslav II. byl _____________________ Boleslava III., Jaromíra a Oldřicha.
Boleslav II. byl ________________________ Vratislava.
Břetislav byl __________________ Vratislava II.
Drahomíra byla _________________________ Vratislava.

5. Tvorba přehledu našich Přemyslovců
V této části žáci pracují ve dvojicích. Prvním jejich úkolem je přiřazení portrétu se
jménem a popisem některého z Přemyslovců. Losem bude určen konkrétní Přemyslovec, ke
kterému doplní zbývající údaje - Obr. č. 3. Dalším úkolem bude vytvořit přehledovou kartu
tohoto Přemyslovce.
Obrázek č. 3 - Přemyslovci75
75
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Bořivoj I.
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Přemysl
Otakar I.
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zavražděn
ve Staré
Boleslavi

biskupství v
Olomouci

Zlatá bula
sicilská
1212

král železný
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6. Naše vlast a státní symboly

Fridrich I.
Barbarossa

V tomto úkolu vyplní žáci následující list, který je pro ně opakováním učiva 1. stupně
- Obr. č. 4. Dalším úkolem je správně doplnit slova České státní hymny, zjistit kdo je jejím
autorem, kdo složil hudbu a ve které divadelní hře poprvé zazněla - Tab. č. 9.
Obrázek č. 4 - Naše vlast - státní symboly

(zdroj: vlastní)
Za vlády kterého Přemyslovce byl český znak změněn z černé orlice na stříbrného lva?

___________________________________

Dokážete správně doplnit slova České státní hymny?
Tabulka č. 9 – Česká státní hymna

Kde domov můj,
Kde domov můj?
Voda hučí po _______________,
_________ šumí po skalinách.
V sadě skví se __________ květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta ______________ země,
země česká, _______________ můj,
země česká, domov můj!

(zdroj: vlastní)

Zjisti, kdo je jejím autorem, kdo složil hudbu a ve které hře zazněla.

Text napsal: ____________________________________

Hudbu složil: ____________________________________

Zazněla ve hře: ____________________________________
Příloha č. 1: Ukázka vypracovaného rodokmenu rodiny.

Příloha č. 3: Přínos Karla IV. pro rozvoj české kultury - 7. ročník - výukový materiál
1. Úvodní část

V úvodu hodiny učitel napíše na tabuli jméno „Karel IV.“ a slovo „kultura“. Žáci
společně s učitelem vytvářejí myšlenkové mapy - Schémata č. 4 a 5.
Schéma č. 4 – Myšlenková mapa: Karel IV.

země Koruny české
Karlova univerzita

Karlštejn

Otec vlasti

kulturní dědictví

Karel IV.
gotika

svatováclavská
koruna

kostely, kláštery
Nové Město pražské

Karlův most

(zdroj: vlastní)

Schéma č. 5 – Myšlenková mapa: Kultura

stolování
jazyk

vzdělanost

cestování

oblékání

Kultura
chování na
veřejnosti

politika

umění

(zdroj: vlastní)
2. Karel IV. a kultura

Následovat bude povídání o jednotlivých částech myšlenkové mapy, bližší,
konkrétnější vymezení pojmů. Žáci uvedou, co vědí o Karlu IV. a dostanou za úkol vysvětlit
jednotlivé významy pojmu kultura, ale pouze pomocí gest, mimiky, pohybů, zvuků apod. Poté
žáci dostanou do dvojic list papíru, na jednu jeho stranu napíší nevkusné věci a předměty,
které se nacházejí ve třídě, ve škole, v místě bydliště. Na druhou stranu naopak napíší věci, o
kterých soudí, že jsou vkusné, umělecké či podporují kulturní rozvoj. V závěru této části
pracují žáci společně s učitelem a uvádějí, jak spolu souvisí pojem kultura a Karel IV.

3. Historické a umělecké slohy v časovém sledu.
Po úkolech, které se týkaly základních pojmů, musejí žáci nejprve seřadit historické
umělecké slohy v časovém sledu. Jako kontrola jim pomůže tabulka s výpočty, které
chronologicky seřadí od nejmenšího po největší - Tab. č. 10. Poté určí, která ze staveb spadá
do doby vlády Karla IV. a příslušné políčko v tabulce vybarví, nakonec k sobě přiřadí název
slohu a obrázek, žáci budou vybarvovat políčko u obrázku danou barvou slohu - Obr. č. 5.

Tabulka č. 10 - Umělecké slohy a matematika

pořadí

umělecký sloh

příklad

výsledek

umělecký sloh

renesance

3457 - 1635

baroko a rokoko

klasicismus a empír

6914 - 4658

klasicismus a
empír

románské umění

1623 - 729

románské umění

secese

9374 - 5364

secese

moderní umění

4025 - 2312

renesance

gotika

8459 - 6020

romantismus

baroko a rokoko

7012 - 568

moderní umění

romantismus

5096 - 3658

gotika
(zdroj: vlastní)

Obrázek č. 5 - Umělecké slohy76
76
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Dostupné

z:

KLASICISMUS A
EMPÍR

BAROKO A
ROKOKO

MODERNÍ
UMĚNÍ

GOTIKA
RENESA
NCE
ROMANTISM
SECE
SE
ROMÁNSKÉ
UMĚNÍ

Zadání domácího úkolu: žáci si vylosují jeden z uměleckých slohů, které byly zmiňovány a
vypracují projekt k danému uměleckému slohu.
4. Osobnost Karla IV.

Karel IV. pocházel ze dvou významných rodů, pokud žáci dobře znají česká přísloví,
snadno vyluští, ze kterých. Jednotlivé číslice v přísloví označují chybějící písmenka v tabulce.
Tato písmenka žáci doplní do příslušných políček.

__ __ __

1 __ __ , ten krade.

Bez práce __ __ __ __ __ 2
3 __

__ __

__ __ __ __ __ 4.

__ __ __ __ __ 5, to je čertem.

Hloupý, kdo dává, hloupější, __ __ __
__

__ __ 6 __ 8 __.

__ __ 7 __ __ poznáš přítele.

Dočkej času jako __ __ __ __
Hlad má 11 __ __ __ 12

1

2

3

Jaký pán,

4

9 __ __ __ __.

10 __ __ .

5

6

__ __ __ __ __ __

Zadarmo ani __ __ 2 __
__

8

9

10

11

12

1 __ 6.
__ 3 __ __ __ __ __.

4 __ __ __ __ __ __ __
Sejde z očí, sejde z

7

napověz, hloupého kopni.

5 __ 7

11.

Lepší vrabec v hrsti, nežli __ 8 __ __ __
__ __ 9 __ __ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __.

kobyla chodí bosa.

Pro jedno kvítí __ __ __ __ 10 __.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jedno ze sousoší na Karlově mostě ozdobil neukázněný turista po svém. Žáci mají za
úkol najít deset věcí, které tam nepatří a ty barevně zakroužkovat - Obr. č. 6.

Obrázek č. 6 - Sousoší Karlova mostu77

5. Korunovační klenoty - jeden ze státních symbolů

Úkolem žáků je vybrat správně české korunovační klenoty a připsat k nim jejich název Obr. č. 7. Poté zjistí, kde jsou uloženy, kde mohou být vystaveny a kolik zámků je chrání.

HRŮZOVÁ, S. Kafomet pro I. a II. stupeň - zkoumej a hledej. Třebíč: Infra, 2000. ISBN 80902814-0-0.
77

Nakonec mají žáci za úkol najít alespoň čtyři vlastníky klíčů a alespoň pět příležitostí za
posledních sto let, kdy byly klenoty vystaveny.
Obrázek č. 7 - Korunovační klenoty78
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5. Závěrem pro chytré hlavičky

HRŮZOVÁ, S. Kafomet pro I. a II. stupeň - zkoumej a hledej. Třebíč: Infra, 2000. ISBN 80902814-0-0.
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Karlův most je dlouhý 520 m. Kolik chybí do 1 km? _____________________________



Základní kámen Karlova mostu byl položen 9. 7. 1357. Kolik let uplynulo v letošním roce
od této události? __________________________



Roku MDCCCLXX byl kamenný most přejmenován na Karlův. Zapiš pomocí arabských
číslic, ve kterém roce to bylo. ______________________________



Roku 1348 založil Karel IV. v Praze univerzitu. Měla čtyři fakulty. Kolik let uplynulo od
jejího založení a jak se univerzita jmenuje? _____________________________________



Když v roce 1929 skončila dostavba chrámu sv. Víta, slavilo se výročí 1000 let od
založení kostela, který původně na tomto místě stál. Kdy byl založen původní kostel a jak
se jmenoval? __________________________________________________________

6. Zadání projektu
Žáci si vylosují jednu z následujících památek z dob vlády Karla IV. - Tab. č. 11. Za
úkol mají zjistit o dané památce nějaké informace, které doplní obrázky. Jeden z těchto
výstupů uvádíme v přílohách (Příloha č. 4).

Tabulka č. 11 - Názvy památek z doby vlády Karla IV.

KARLŠTEJN

KARLŮV MOST

KARLOVA
UNIVERZITA

KATEDRÁLA SV.
VÍTA

KORUNOVAČNÍ
KLENOTY

KARLOVY
VARY

KAROLINUM

(zdroj: vlastní)

Příloha č. 4: Ukázka zpracování dané památky - Karlův most

Příloha č. 5 Lidská práva a společnost v zrcadle dějin - 8. ročník - výukový materiál
1. Úvodní část
V úvodu hodiny učitel napíše na tabuli slovo „svoboda“. Žáci společně s učitelem
vytvářejí myšlenkovou mapu, která evokuje charakteristiku zadaného slova.
Schéma č. 6 – Myšlenková mapa: Svoboda

právo
trest

nezávislost

demokracie
norma
nezávislost

Svoboda
otroctví

nevolnictví

poddanství

ústava
robota

(zdroj: vlastní)

2. Svoboda a lidská práva za vlády Marie Terezie a Josefa II.
Opakování látky probrané v rámci předmětu Dějepis pro 8. ročník na téma „Dějiny
českých zemí a habsburské monarchie za vlády Marie Terezie a Josefa II. V rámci hodiny
bude probíhat aktivita formou diskuse nad jednotlivými pojmy v myšlenkové mapě.
Následovat bude rozdělení žáků do skupinek. V těchto skupinkách budou žáci vypracovávat
níže uvedený pracovní list. K dispozici budou mít vybavení počítačové učebny.

Jména členů ve skupině: _____________________________________________________
1. Vysvětlete, proč byly české země rekatolizovány a jakým způsobem rekatolizace
probíhala.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
2. Doplňte chybějící části textu.
Po třicetileté válce došlo k utužení poddanství – tzv. ……………………………………...
Jednou z povinností poddaných bylo platit …………………………………………. . Jejich
výše byla stanovena na základě …………………………… ruly. Ve snaze zajistit jednotné
náboženské vyznání probíhal proces zvaný ………………………………………………………
Významnou roli v něm hráli příslušníci ………………………………………………… řádu,
kteří se po Bílé hoře vrátili do země.
3. S pomocí encyklopedie, dostupné literatury a internetu zjisti, s jakou událostí souvisí
pečení rohlíků a vaření kávy v zemích habsburské monarchie.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Co zaručovala tzv. pragmatická sankce a kdy byla vydána?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Ve slovníku cizích slov vyhledej význam slova pragmatický.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
6. Po válkách o dědictví rakouské se změnil územní rozsah zemí Koruny české. S pomocí
historického atlasu zjisti, která území Marie Terezie v těchto válkách ztratila.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
7. S pomocí historického atlasu napiš k uvedeným hlavním městům jména odpovídajících
zemí.

8.

Berlín

……………………………………………………………

Drážďany

……………………………………………………………

Mnichov

……………………………………………………………

Vyber a zapiš do tabulky události a pojmy, které se vztahují k období vlády uvedených
panovníků – Tab. č. 12.

Tabulka č. 12: Marie Terezie a Josef II. - události a pojmy

Marie Terezie

Zrušení trestu smrti
selské povstání roku
1775
toleranční patent
sjednocení měr a vah
ztráta Kladska
povinná školní
docházka
patent o zrušení
nevolnictví
první sčítání lidu

Josef II.

zlepšení postavení
Židů
pragmatická sankce
zrušení vnitřních cel

9.

Vyznač stejnou barvou letopočty a k nim odpovídající události – Tab. č. 13

Tabulka č. 13: Letopočty významných událostí
1713

Povinná školní docházka

1740 – 1748

Sedmiletá válka

1781

Pragmatická sankce

1774

Válka o dědictví rakouské

1780

Nástup Marie Terezie na trůn

1756 - 1763

Toleranční patent, zrušení nevolnictví

1740

Nástup Josefa II. na trůn

10. Objasněte následující pojmy.
Čeledín………………………………………………………………………………………...
Konvertovat……………………………………………………………………………………
Dragouni……………………………………………………………………………………….
Artilerie…………………………………………………………………………………………
Verbování.………………………………………………………………………………………
Kavalerie……………………………………………………………………………………….

11. Vyhledej několik zajímavostí o životě Marie Terezie a Josefa II. a dopiš je do tabulky –
Tab. č. 14
Tabulka č. 14: Život Marie Terezie a Josefa II.
Marie Terezie

Josef II.

12. Ke každému názvu reformy doplň její význam – Tab. č. 15

Tabulka č. 15: Reformy

Reforma školství

Měnová reforma

Reforma měr a vah

První sčítání obyvatel

Robotní patent

Reforma armády

Daňová reforma

Reforma státní správy

státní centrální úřady ve Vídni
patent o soupisu obyvatel, číslování domů, katastr
kovové mince, bankovky „bankocetle“
jednotné měrné jednotky, loket, sáh, máz, holba, libra
vojenská služba – 14 let
sepsání půdy a majetku – katastr, daně
robota poddaných max. 3 dny v týdnu
povinná školní docházka (6 – 12 let) - 1774

3. Lidská práva – Listina základních práv a svobod

Po vypracování pracovního listu bude následovat výklad na téma základních lidských
práv, který se bude týkat členění a významu lidských práv pro život člověka a fungování
demokratické společnosti. Následuje diskuse nejprve se spolužákem v lavici a poté v rámci
kolektivu nad některými níže uvedenými otázkami.
Obsah učiva:
1. Základní lidská práva hrají v životě naší společnosti velmi významnou roli.
2. Chrání každého z nás před neoprávněnými zásahy státu i ostatních jednotlivců do
sféry našeho života.
3. Nejdůležitějším dokumentem je Listina základních práv a svobod (tzv. Listina),
která je součástí ústavního pořádku ČR (1993), a má tedy nejvyšší právní sílu.
4. Listina je inspirována především mezinárodními dokumenty např. Všeobecná
deklarace lidských práv (1948) nebo Evropská úmluva o ochraně práv člověka a
základních svobodách (1950).
5. Listina obsahuje celkem 44 článků, které se věnují pěti základním okruhům práv.
6. Mezi základní lidská práva patří právo volit, právo na spravedlivý soud, právo na
zdravotní péči, svoboda projevu, záruka rozvoje vlastní kultury, právo na
vzdělání, právo na život, právo vlastnit majetek, zákaz otroctví, právo obviněného
odepřít výpověď.
7. Lidská práva zajišťují důstojnost a svobodu lidské bytosti a stát je povinen je
chránit a zabezpečovat občanům jejich dodržování a výkon.
Úkol:
Se spolužákem v lavici společně prodiskutujte a připravte si odpovědi na následující
otázky:
-

Jakých institucí využívá stát k ochraně lidských práv?

-

Co by se stalo, kdyby stát přestal chránit lidská práva?

-

Musí člověk znát svoje práva?

-

Kam se můžeme obrátit v případě poškozování našich práv?
Následovat bude závěrečná diskuse nad otázkami v rámci celé třídy a významem

lidských práv pro život člověka.
Příloha č. 6: Tolerance ve společnosti - 9. ročník - výukový materiál

1. Úvodní část
V úvodu hodiny učitel napíše na tabuli slovo „Ideologie“. Žáci společně s učitelem
vytvářejí myšlenkovou mapu, která evokuje charakteristiku zadaného slova – Schéma č. 7
Schéma č. 7 - Myšlenková mapa: Ideologie

totalita
extremismus

nacismus

demokracie
komunismus
xenofobie

Ideologie
fašismus

rasismus

ideologie

antisemitismus
válka

(zdroj: vlastní)
2. Historie a současnost extremismu

Přednáška na téma historie a současnost extremismu se zaměřením zejména na
problematiku: fašismu, nacismu, neonacismu, komunismu, rasismu, antisemitismu a další.
Přednáška je prokládána promítáním krátkých dokumentárních videí. V rámci přednášky bude
probíhat aktivita formou diskuse nad jednotlivými pojmy v myšlenkové mapě. Následovat
bude výklad konkrétních vybraných pojmů, který bude zároveň zápisem do sešitu.

Obsah učiva:
Pojem ideologie – soubor idejí s cílem zachování, změny nebo svrhnutí systému mocenských
vztahů, hodnocení v podobě „světového názoru“, model „žádoucí budoucnosti“, politická
ideologie.
Jazyk jako nástroj moci – ovládnutí společnosti – jednotný způsob myšlení, totalitní režimy
musí ovládnout jazyk – nástroj k udržení moci a kontroly nad společností.
Klasické politické ideologie
Liberalismus – produkt zhroucení feudalismu a růstu tržní (kapitalistické) společnosti, 19. st.
(individualismus, svoboda, rozum, rovnost, tolerance), John Locke, John S. Mill.
Konzervatismus – návrat ke starým pořádkům (tradice, pragmatismus, nedokonalost člověka,
hierarchie, autorita, majetek), Edmund Burke, Friedrich von Hayek.
Socialismus – reakce na průmyslový kapitalismus, prosazování socialistické ekonomiky –
princip společného vlastnictví (pospolitost, bratrství, sociální rovnost, společenská třída,
společné vlastnictví), Karel Marx – 19. století.
Anarchismus – upřednostňování bezstátní společnosti, politická autorita ve všech formách je
zlem a není nutná, William Godwin, (společenství, spolupráce, rovnost, společné vlastnictví).
Fašismus – revolta proti idejím a hodnotám, které ovládaly západní politické myšlení od
francouzské revoluce (vůdcovství, moc, heroismus, válka), Adolf Hitler, B. Mussolini.
Komunismus – stát ve formě „diktatury proletariátu“ – obrana před kontrarevolucí
vyvlastněné buržoazie – K. Marx.

Ortodoxní komunismus – zneužití moci jedné strany – bolševismus V. I. Lenin, J. V. Stalin,
H. Marcuse.
Feminismus – společenská nerovnost pohlaví (gender), snaha o změnu struktury moci mužů
prezentace muže jako „nepřítele“, M. Wollstonecraftová – 18. st., B. Friedanová, K.
Millettová – 20. století.
Nacionalismus – zdůrazňuje význam národa, sounáležitost skupiny lidí, kteří sdílejí společný
původ, historii a území, liberální – Velká francouzská revoluce, konzervativní – Charles de
Gaulle.
Arabský nacionalismus – spojován s islámským fundamentalismem, přesvědčení o
absolutnosti vlastní pravdy, netolerance k odlišným názorům či bohům.
Německý nacionalismus – snaha o nastolení celosvětové německé hegemonie – 1. polovina
20. století – vyústění v nacismus – A. Hitler.

3. Totalitní režimy
Po vymezení základních pojmů, budou žáci samostatně vypracovávat následující
úkoly. K dispozici mohou žáci využít vybavení počítačové učebny.
1. Do tabulky – Tab. č. 16 zapiš pojmy, které se týkají níže uvedených režimů.
Z nabídky pod tabulkou vybírej dle tvého názoru vhodné pojmy.
Tabulka č. 16: Demokracie a totalitní režim

DEMOKRACIE

TOTALITNÍ REŽIM

svobodné volby – cenzura – nekontrolovatelná politická moc – dodržování lidských práv –
svoboda projevu – státní kontrola hospodářství – zinscenované politické procesy – pluralita
názorů – prosazování jednotné ideologie – podpora iniciativy jednotlivce

2. Urči a barevně podtrhni, který z uvedených pojmů nepatří mezi ostatní:
politické procesy, třídní nepřítel, právní stát, třídní boj, socialistická revoluce
3. Chronologicky seřaď a číslicí označ následující události:
říjnová revoluce v Rusku – úmrtí V. I. Lenina – vznik SSSR – únorová revoluce
v Rusku – říjnová revoluce v Rusku – nástup k moci J. V. Stalina – brestlitevský mír –
občanská válka v Rusku
4. Správně urči, která z níže uvedených tvrzení jsou pravdivá.
Hlavním odvětvím v SSSR byl rozvoj těžkého průmyslu

ANO - NE

Lidé v SSSR přijímali kolektivizaci dobrovolně

ANO - NE

Hospodářství bylo centrálně plánováno v rámci tzv. pětiletek

ANO - NE

Nástup J. V. Stalina byl cestou k demokratizaci SSSR

ANO - NE

5. Vyhledej a napiš jméno italského krále, který vládl Itálii v době nástupu B.
Mussoliniho k moci.
…………………………………………………………………
6. Nacisté v Německu se dostali k moci v roce 1933. Pomocí literatury či internetu
zjisti, ve kterém roce a městě se pokusili poprvé o státní převrat.
……………………………………………………………………………………….
7. Pomocí literatury či internetu zjisti, kdy, kým a proč by zapálen Říšský sněm.
……………………………………………………………………………………….
8. Správně označ, čeho se týkaly tzv. norimberské zákony:
a. zavedení všeobecné branné povinnosti
b. prohlášení Hitlera vůdcem Německa
c. protižidovská opatření
d. ustavení mezinárodního soudního tribunálu na trestání válečných zločinů
e. vyhlášení války SSSR

9. Škrtni státy, které nepatřily mezi státy tvořící tzv. OSU.
Japonsko – Velká Británie – Německo – USA – Itálie – Francie – ČSR
10. Stručně vysvětli níže uvedené pojmy:
nacismus - ………………………………………………………………………......
reparace - ……………………………………………………………………………
fašismus - ……………………………………………………………………………
pogrom - …………………………………………………………………………….
inflace - ……………………………………………………………………………..
anšlus - ………………………………………………………………………………
devalvace - …………………………………………………………………………..
appeasement - ……………………………………………………………………….
4. Přístup totalitních režimů k mládeži
V této části se žáci formou výkladu seznámí s nebezpečím manipulace a příslušnosti
k vyhraněným-extremistickým skupinám, nutnosti vytvářet si vlastní objektivní názor, a
seznámí se přístupem totalitních režimů k mládeži. Závěrečná část hodiny bude patřit
problematice šikany, která velmi úzce souvisí se současnými hrozbami sociálně patologických
jevů a nebezpečím manipulace.
1. Nacistická mládež – Hitlerjugend – od roku 1936 bylo členství povinné. Dělila se
na čtyři skupiny, dvě pro chlapce a dvě pro dívky. Smyslem byla snaha o
„správné“ ideologické formování lidí v tvárném věku a zároveň forma vojenské
přípravky (podobné u komunistické mládeže – Pionýr). Hlavní nebezpečí tkví
právě v období dospívání, kdy si děti začínají hledat vzory i mimo rodinu, ale ještě
nedokážou příliš objektivně rozlišovat předkládané informace. Snadno přijmou i
jednoduché postuláty, které jim dodávají sebevědomí (např. jsi modrooký blonďák
= jsi lepší než ostatní lidi).
2. Diskuse – učitel se zeptá žáků, zda mají s něčím podobným zkušenost, kdy je
jedinci vštěpován pocit výjimečnosti a to na základě nějakého vnějšího znaku nebo
pocitu příslušnosti k nějaké skupině (např. značkové oblečení, drahé mobilní
telefony apod. nevypovídají nic o kvalitách dotyčného jedince, stejně jako modré
oči a blond vlasy za nacistické éry).

3. Šikana – od výše popsaného tématu učitel plynule přejde k problematice šikany.
Vyrovnaný a zdravě sebevědomí žák nemá zapotřebí nikoho ponižovat a ubližovat
mu. Diskuse na toto téma může někdy pomoci zarazit šikanu ještě v jejím zárodku.

Příloha č. 7: Počátky českého národa – projektový den pro 6. – 9. ročník
STANOVIŠTĚ č. 1 - propojení tématu s oborem Český jazyk a literatura.

1. Práce s pověstí
Přečtěte si úryvek známé pověsti, napište její název. Poté vyhledejte v textu chyby a
červeně je označte - Tab. č. 17 Společná práce s pověstí - převyprávění pověsti a doplňující
otázky.
Tabulka č. 17 Pověst s pravopisnými chybami

______________________________________________

Ani krok nevibočil bělouš z cesty. Nic ho nesvedlo z jeho dráhy. Nejednou
mynuli stádo koní se pasoucích; jejich veselý řehot ho vítal a vábil. Než
bělouž kráčel dál, ni vpravo, ni vlevo zraků neobraceje. Tak přejeli hori a
pláně, až třetího dne ráno se blížili k dědině mezi stráněmi, kraj úzkého dolu,
jímž řeka tekla. Když tu dojížděli, vběhl jim jakís chlapec v oustrety. Toho
se zeptali pravíce:
„Ej, dobrý chlapečku, to-li jsou Stadici? A je-li v nich muž jménem
přemysl?“
„Jsou to Stadici“, řeklo jim pachole. „A tamhle Přemysl v poli voli
pohání“.
Spatřili opodál muže visoké postavy, an v lýčených střevících za pluhem
statně kráčel a pobízel ostnem spřežení strakatých volú. Jeden z nich měl
hlavu býlou, druhý byl od čela po hřbetě bílý a měl zadní nohy též jako
sních. I jeli k oráči širokou mezí, a když se mu přiblížili, zastavil se kněžnin
kúň, pak se ráz vzbočil, vzepjal, radostí řehtaje. A pak se zas na přední
spustil, sehnul hlavu před mladým oráčem, jenž zarazil pluh a zastavil voli.
Vladykové vzali s bělouše knýžecí roucho: sukni dlouhou, vzácnou
kožešinou lemovanou, drahí a krásný plášť i převlaky, přistoupili
k Přemyslovi, a nízko se mu klaníce, pozdravili ho.
„Muži blažený, kníže nám bohi souzený, buď zdráv a vítej! Pusť voly,
roucho zmněň, na kůň se rač posadit a s námi jeti. Kněžna libuše a všechen
národ Čechův ti vzkazují, abys s námi přijel a přijal vládu tobje a tvým
(zdroj: vlastní)

Otázky:



Z jakého důvodu si vzal s sebou Přemysl na cestu k Libuši kabelu a střevíce z lipového
lýčí?



Zamysli se nad historií Čech a Moravy. Kdy si myslíš, že bylo na zemi nejhůř a proč?



Proč Přemysl a poslové Libuše snídali na železné radlici?



Zamysli se nad vlastnostmi Přemysla Oráče a Přemysla knížete. Jak se podle tvého názoru
změnil?



Popiš vlastními slovy Přemysla Oráče.

2. Jména známých Přemyslovců dle abecedy
Seřaďte následující jména známých Přemyslovců dle abecedy.

Ludmila, Vratislav, Boleslav, Václav, Bořivoj, Vladislav, Oldřich, Přemysl
Otakar, Spytihněv
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Význam proroctví pro náš národ
Přečtěte si pozorně následující text a vysvětlete vlastními slovy, co to věštilo pro český
národ - Tab. č. 18
Tabulka č. 18: Proroctví

Zatímco s Přemyslem u pluhu snídali a z jeho džbánu pili, dvě lískové
ratolesti uschly, třetí však dál rašila. Poslové si na ten div ukazovali a
bláznivě se Přemysla vyptávali, co to znamená, že dvě z těch haluzí
zhynuly a jenom jedna zůstala.
(zdroj: vlastní)
4. Vytváření slovníčků

Vyhledejte významy následujících slov – Tab. č. 19.
Tabulka č. 19: Význam slov

chorál
legenda
kodex
patron
stařešina
reliéf
žaltář
bazilika
primogenitura
otka
dvořané
(zdroj:
vlastní)

Stanoviště č. 2 - propojení tématu s oborem Matematika a její aplikace

1. Rozšifrování daného tématu
Vypočítejte následující příklady a získáte název daného tématu.

1

2

6

3

9

15

16

2

4

5

10

11

7

12

14

3

6

2

13

14

11

17

7

8

10

18

2 - ( -5) =

12 + ( - 16 ) =

-1 - 15 =

17 - ( + 2 ) =

-3 - ( - 8 ) =

-9 - ( - 3 ) =

11 - ( + 12 ) =

-5 - ( - 6 ) =

5 + ( - 17 ) =

5 + ( - 15 ) =

-7 + ( - 8 ) =

1-(-5)=

- 11 + 2 =

-1 - ( - 4 ) =

-2 + ( - 9 ) =

3-(+6)=
-2 + ( - 15 ) =

-9 - ( - 11 ) =

-11 + ( - 2 ) =

19

E

Z

Ů

Č

P

M

L

S

Ě

Ř

2

6

19

1

15

7

11

3

8

16

K

A

V

C

Y

É

D

O

Á

4

9

10

18

14

5

13

17

12

2.

Přemyslovci v matematice



Roku 872 přichází na Velkou Moravu Bořivoj a Ludmila - první historicky doložení
Přemyslovci, a přijímají zde křest. Zapište tento letopočet pomocí římských číslic.



Vypočítejte následující příklad a zjistíte, kdy u nás bylo založeno 1. biskupství. Pokud
se vám podaří rozluštit i šifru, získáte jméno zakladatele.

E

O

B

S

V

Ž

5 371

36

56

105

114

480

560

- 4 398

Ý

L

A

N

II.

P

60

90

80

40

70

50

15 * 7

7*8

270:3

6*6

19*6

270:3

320:4

450:9

7*8

15*7

7*8

8*70

360:9

420:7



6*80

490:7

V tento den XXVIII. IX. CMXXXV byl zavražděn ve Staré Boleslavi Václav svým
bratrem Boleslavem. Boleslav zorganizoval křtiny svého syna, kam Václava pozval.
Zapište pomocí arabských číslic, datum, kdy se to stalo.

Stanoviště č. 3 - propojení tématu s oborem Výtvarná výchova
1. Tvorba komiksu k dané pověsti
Z pomyslného klobouku si vylosujte název známé pověsti – Tab. č. 20 Pověst
následně výtvarně ztvárníte jako komiks, který budete v závěru dnešního dne prezentovat

ostatním zúčastněným skupinám. Pokud byste měli problémy s obsahem této pověsti, použijte
dostupnou literaturu.
Tabulka č. 20: Známé pověsti

O Čechovi

O Bivojovi

O Libuši

Libušina proroctví

O Krokovi a jeho dcerách

O Přemyslovi

Níže uvádíme ukázku žáky vytvořeného komiksu k pověsti O Čechovi - Foto č. 1.
Foto č. 1: Ukázka vytvořeného komiksu k pověsti

(zdroj vlastní)

Stanoviště č. 4 - propojení tématu s oborem Člověk a svět práce
1. Svatováclavská koruna

Každý z vás si nyní vyzdobí svou vlastní Svatováclavskou korunu, kterou využijete při
společném hodnocení v závěru dnešního dne. Nejprve korunu, pásky a kříž vybarvěte, poté
vše po obvodu vystřihněte, nakonec přilepte pásky, korunu spojte a přilepte křížek – Obr. č. 8

Obrázek č. 8: Svatováclavská koruna

(zdroj: vlastní)

2. Tvorba pexetria

Svatováclavskou korunu už má každý z vás, nyní si vytvoříte své vlastní
pexetrio. V tabulce máte předtištěné obrázky našich státních symbolů, k obrázkům do
tabulky dopište názvy státních symbolů a vyhledejte k nim stručný popis, který
dopíšete do zbývajících políček. Poté související trojice vybarvěte stejnou barvou –
Obr. č. 9.

Obrázek č. 9: Státní symboly - pexetrio

(zdroj: vlastní)

Stanoviště č. 5 - Člověk a společnost

Toto stanoviště je opakováním učiva daného tématu. Žákům je promítána prezentace
se základními poznatky a pojmy a obrázky, během shrnujícího výkladu učitele žáci vyplňují
připravený pracovní list. V závěru pak žáci vytvářejí přehledovou kartu daného Přemyslovce,
kterou využijí v závěrečném shrnutí a zhodnocení dne.
1. Vyplnění pracovního listu.



Jak lidé bydleli. V tabulce vybarvěte příslušná políčka, která spolu souvisejí.

Tabulka č. 21: Lidská obydlí

chudí

hrady

bohatí

kamenné domy

panovníci a velmožové

dřevěné chatrče
(zdroj: vlastní)



Zjistěte, z čeho lidé v této době převážně vařili.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Vyberte hlavní znaky románského slohu. Příslušná políčka vybarvěte zelenou barvou.

z Říma
ostré lomení

protažení do
výšky
silné zdi

fiály

z kamene

rotundy,

baculatí

baziliky
Tabulka č. 22: Znaky románského slohu

andělíčkové

půlkruhová a
sdružená okna
17., 18. století

(zdroj: vlastní)



Z následujících obrázků vyberte ty, které spadají do dob vlády Přemyslovců. Příslušná
políčka v tabulce vybarvěte.

Obrázek č. 10: Ukázky uměleckých slohů



Ke jménům daných panovníků přiřaď důležitou událost.

Tabulka č. 23: Osobnosti a významné události
Oldřich
Sv. Václav
Boleslav I.
Bořivoj
Břetislav
Boleslav II.



zavražděn ve Staré Boleslavi
vyvraždění Slavníkovců
připojení Moravy
založení Pražského hradu
stařešinský zákon
ražba stříbrných denárů
(zdroj: vlastní)

Vylosujte si každý jednu osobnost z dob vlády Přemyslovců. Na chvíli se stanete
mocnými panovníky. Ostatní ze skupiny vám budou klást otázky, tak aby zjistili, o
kterého panovníka se jedná



Poslední částí je vytvoření přehledové karty k dané osobnosti. Vámi prezentovanou
osobnost z dob vlády Přemyslovců nyní zapracujte do přehledné karty. Použijte dostupný
portrét osobnosti a vyhledejte k ní základní informace.

Příloha č. 8: Ukázka vytvořeného pexetria.

Příloha č. 9: Ukázka vytvořené přehledové karty

Příloha č. 10: Fotografie z projektového dne

Foto č. 2: Práce jedné ze skupin na stanovišti č. 5

(zdroj: vlastní)

Foto č. 3: Prezentace jednoho z Přemyslovců

(zdroj: vlastní)
Foto č. 4: Závěrečné hodnocení jedné ze skupin

(zdroj: vlastní)
Foto č. 5: Účastníci projektového dne

(zdroj: vlastní)

