
Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět 

The topic of Middle Ages within historical curriculum of the educational area 

Humans and their world 

Kristýna Kubelková 

Vedoucí práce:  Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 

Studijní program:  Učitelství pro základní školy 

Studijní obor:  Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

Rok odevzdání: 2018  

  



2 
 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Téma středověk v rámci historického učiva 

vzdělávací oblasti člověk a jeho svět“ vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně 

za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze, dne 19. dubna 2018 

  



3 
 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucí mé práce Ing. Michaele Dvořákové, Ph.D. za cenné rady, nezměrnou ochotu a 

trpělivost, se kterou mě při psaní této práce provázela a podporovala. 

Dále děkuji třídní učitelce ZŠ Petřiny Sever Mgr. Petře Šubrtové za důvěru, kterou mi poskytla 

při realizaci praktické části v její třídě, a také PhDr. Kláře Hausmannové za připomínky k mé 

práci. 

  



4 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce „Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho 

svět“ se zabývá problematikou rozvoje historického myšlení dětí a využitím historického 

myšlení ve výuce, která se zaměřuje na období středověku na 1. stupni ZŠ. 

Teoretická část se věnuje historickému vývoji a rozboru tematické oblasti Člověk a jeho svět, 

která je obsažena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a porovnává ho 

s pojetím  historických témat na prvním stupni vybraných zahraničních kurikul. Dále se 

teoretická část věnuje historickému myšlení a teoriím vývojové psychologie. Praktická část 

práce popisuje přípravu a realizaci tematického celku, který se zabývá obdobím Přemyslovců. 

Tematický celek si klade za cíl rozvoj kompetence historického myšlení. K jeho rozvoji slouží 

dílčí cíle, které se zaměřují na práci se zdroji, na různou interpretaci historických událostí, a 

také na prohloubení vztahu žáků k historii. V závěru praktické části je tematický celek 

zhodnocen. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

historické myšlení, Člověk a jeho svět, zahraniční kurikula, tematický celek, Přemyslovci, 

mladší školní věk  
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ABSTRACT 

This thesis „The topic of Middle Ages within a historical curriculum of the educational area 

Humans and their world“ deals with the issue of children´s development of historical thinking 

and its usage in the historical teaching, which is focused on Middle-Ages, at primary school. 

The theoretical part of this thesis aims at the educational area Humans and their world, its 

development through history and its analysis. This educational area is compared with teaching 

of historical topics at primary school involved in selected foreign educational curriculums. The 

theoretical part deals with historical thinking and psychological theories. The practical part of 

this thesis depicts set up and realization of thematic unit which is focused on the period of the 

house of Přemyslovci. This thematic unit aims at the development of historical thinking 

competence, which should be achieved by completion of particular goals. These goals focus on 

working with sources, various interpretations of historical events and also on deepening of 

pupil´s relationship to history. At the end of this thesis, the thematic unit is assessed. 

KEY WORDS 

historical thinking, Humans and their world, foreign school curriculums, thematic topic, house 

of Přemyslovci, pupil of primary school age
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Úvod 
Diplomová práce „Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho 

svět“ je zaměřena na rozvoj kompetence historického myšlení prostřednictvím realizovaného 

tematického celku. 

Téma jsem si vybrala proto, že mě historie vždy zajímala a ráda jsem nad ní přemýšlela. Historii 

vnímám komplexně, jako soubor navzájem se ovlivňujících faktorů, událostí, osob,... A protože 

se domnívám, že prioritou není biflování se a memorování historických dat, událostí a faktů, 

bez pochopení souvislostí, čehož jsem byla u žáků prvního stupně svědkem, pokusila jsem se o 

jiný přístup k pojetí výuky tohoto tematického celku. 

Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola se věnuje rozboru a vývoji 

tematické oblasti člověk a jeho svět a rozboru průřezových témat s vazbou na historické učivo 

v Rámcovém vzdělávacím programu. Také se věnuje rozboru historických témat pro první 

stupeň ZŠ zahrnutých ve vybraných zahraničních školních kurikul. Druhá kapitola se věnuje 

historickému myšlení, jeho aspektům a navrhovaným možnostem, jak historické myšlení 

rozvíjet. Součástí kapitoly jsou také psychologická východiska, ze kterých můžeme vycházet 

při plánování výuky, která si dává za cíl rozvoj historického myšlení. 

Praktická část popisuje přípravu a realizaci tematického celku, který se zabývá obdobím 

Přemyslovců. Cílem tematického celku je rozvíjet kompetenci historického myšlení. 

K naplnění tohoto cíle slouží dílčí cíle, které se zabývají i obsahovou stránkou tématu, a také 

zvolené formy práce. Pojetí tematického celku je obohaceno o poznatky ze zahraničních 

kurikul. Tematický celek se zaměřuje na vyhledávání, shromažďování a analyzování dat, práci 

s primárními a sekundárními zdroji, učení se kladení historických otázek, hledání možných 

příčin a důsledků sporů, porovnávání života dříve a dnes, chronologické řazení událostí a na 

nahlížení historie z různých úhlů pohledu. Koncepce tematického celku by měla probudit 

v žácích zájem o podrobnější poznávání historie. 

Realizace tematického celku je popsána ve čtyřech částech, které se liší délkou i formou práce 

a obsahového zaměření. Všechny aktivity směřují k rozvoji různých oblastí historického 

myšlení, výstupy žáků jsou analyzovány a zobecněny. 

V závěru práce se realizace tematického celku vyhodnocuje a nabízí možné změny pro budoucí 

využití.  
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Teoretická část 

1. Historické učivo ve vzdělávacím kurikulu 

1.1 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

Klíčovým dokumentem českého základního vzdělávání, ve kterém jsou konkretizované 

požadavky státu na cíle, obsah učiva a očekávané výstupy je Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání (dále jen RVP). Tento dokument vznikl v letech 2001–2004, v návaznosti 

na Bílou knihu, ve které je vymezena kurikulární politika České republiky. (Spilková, 2005) 

„…RVP ZV posiluje decentralizaci školství, zvyšuje autonomii škol přenesením velké části 

rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti za kvalitu vzdělávání z úrovně státu na úroveň 

školy.“ (Spilková, 2005, str. 24–25). 

Cíli základního vzdělávání je utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, kterých je definováno 

6: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence pracovní. Usiluje se tedy 

o získání učících se strategií, o motivaci k celoživotnímu vzdělávání, o podněcování žáků 

k tvořivému a logickému myšlení, o rozvoj všestranné komunikace a projevování citů ke svému 

okolí, o budování respektu k sobě i ostatním, o projev žáka jako svobodné a zodpovědné 

osobnosti, o využívání svých práv a plnění svých povinností a o rozvoj interpersonální 

inteligence. Jak samotný dokument uvádí, na konci základního vzdělávání by žáci měli mít 

spolehlivý základ klíčových kompetencí, nejedná se však o ukončený proces. Klíčové 

kompetence by měly být rozvíjeny při práci s učivem. V úvodu každé vzdělávací oblasti se tyto 

kompetence specifikují na daném obsahu, v tematických okruzích a v očekávaných výstupech 

se specifikace kompetencí neobjevuje.  Osvojený všeobecný základ je také cílem základního 

vzdělání. (RVP, 2016, str. 8–9). 

V RVP nalezneme obsah a očekávané výstupy historického učiva ve vzdělávací oblasti Člověk 

a jeho svět. 

„Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je 

koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje 

vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, 

zdraví, bezpečí a dalších témat.“ (RVP, 2016, str. 42). 
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Tato vzdělávací oblast se zaměřuje na historické i současné dění a vede žáky k dovednostem 

nutných pro praktický život. Díky svému široce propojenému obsahu pomáhá utvářet povinné 

základní vzdělávání na 1. stupni. V tomto vzdělávacím okruhu žáci prohlubují své poznatky, 

dovednosti a zkušenosti získané v rodině nebo v předškolním vzdělávání. Pozorováním, 

pojmenováním a pochopením jednotlivých jevů a dějů a utvářením souvislostí žáci poprvé 

získávají vlastní obraz o světě. Soubor těchto vědomostí a dovedností získávají žáci od 

poznávání věcí blízkých a známých k věcem vzdálenějším a cizím. Žáci se učí vnímat 

mezilidské vztahy a přemýšlet o nich, cenit si lidských výtvorů i přírodních jevů. Díky hlubšímu 

sebepoznání a porozumění okolního světa si žáci osvojují dovednost vnímání základních 

společenských vztahů a výhod i nevýhod dnešního způsobu života. „…učí se vnímat současnost 

jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.“ (RVP, 2016, str. 42). V neposlední řadě 

je žákům umožněno vyjádřit svůj názor a reagovat na názor druhých. Pracuje se s prožitkem 

žáka, ať v reálné nebo simulované situaci. Propojování obsahu této vzdělávací oblasti je 

nezbytnou součástí vzdělávacího procesu. (RVP, 2016). 

Dle RVP je tematický okruh Člověk a jeho svět rozdělen do pěti tematických okruhů. Tyto 

tematické okruhy mohou být různě propojeny, a ŠVP má tak možnost vytvářet „různé varianty 

vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu.“ (RVP, 2016, str. 42). Tradiční formou je 

vytvoření předmětu Prvouka pro 1. – 3. ročník a předmětů Vlastivěda a Přírodověda pro 4. – 5. 

ročník. Tematickými okruhy jsou Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, 

Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. (RVP, 2016). 

Cílové zaměření tematické oblasti Člověk a jeho svět se zaměřením na utváření a rozvoj 

klíčových kompetencí s ohledem na téma této práce je orientace v propojování současných a 

historických informací daného regionu i českého státu a rozšiřování slovní zásoby 

v osvojovaných tématech, zde se tedy jedná o historické pojmy. (RVP, 2016). 

Historická témata se najdou v tematickém okruhu Lidé a čas a okrajově také v tematickém 

okruhu Místo, kde žijeme. V něm je v učivu zahrnuta minulost obce, ve které žijeme. 

Očekávané výstupy s ohledem na historii najdeme ve 2. vzdělávacím období, během něhož by 

měl být žák schopen určit a vysvětlit polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu a také 

by měl vyhledat regionální zvláštnosti a posoudit jejich význam z historického hlediska. 

S ohledem na zaměření této práce se dále budeme věnovat tematickému okruhu Lidé a čas. 
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1.1.1 Tematický okruh Lidé a čas 

V tomto tematickém okruhu je cílem naučit se orientovat se v čase, získat časovou perspektivu 

při vnímání míst a událostí. Žáci potřebují zjistit, jak a proč čas měříme, jak se utváří historie, 

jak působí čas na vývoj událostí a věcí a jakých změn se události a věci působením času 

dočkávají. Učivo se, stejně jako v celé tematické oblasti, probírá od známého k neznámému, 

přičemž se dostává až k nejdůležitějším událostem české historie. Důležitou součástí žákova 

poznání je možnost samostatného vyhledávání a získávání informací. Dostupnými zdroji by 

měla být rodina a blízcí ve spojení s návštěvami muzeí, historických památek atd. Tyto 

možnosti by měly v žácích vyvolat „zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země.“ 

(RVP, 2016, str. 43). 

S tématem této práce souvisí učivo, které se zaměřuje na orientaci v čase, myslí se tím chápání 

dějin jako časového sledu událostí a chápání významu slova generace. Dále se zabývá změnami 

způsobu života dnes a dříve, průběhem lidského života a  znalostmi významných dnů a českých 

svátků. V rámci učiva se žák seznamuje se základními profesemi a vědními obory, které se 

zabývají historií, a také se setkává s nejdůležitějšími bájemi, mýty a pověstmi svého regionu a 

vlasti. 

Očekávanými výstupy jsou v 1. období znalost některých rodáků, historických památek, 

významných událostí regionu, regionálních bájí a pověstí s dovedností je i interpretovat. Žák 

také na příkladech dokáže porovnat proměnu lidské společnosti, včetně zvyků, soužití a práce 

lidí, v minulosti a v současnosti. Ve druhém období žák využívá dostupné zdroje, jako jsou 

archivy, knihovny, muzejní expozice pro pochopení historických událostí, má přehled o 

hlavních faktech minulosti a současnosti naší země, dokáže porovnat a zhodnotit způsob života 

na našem území v minulosti a v současnosti s využitím regionálních specifik. Dále žák dokáže 

objasnit historické důvody zařazení významných státních svátků a dnů. (RVP, 2016). 

1.1.2 Průřezová témata 

Průřezová témata se zabývají aktuálními problémy současného světa a jsou důležitá především 

pro vytváření postojů a hodnot žáka. Průřezová témata mají žákům pomoci propojit teoretické 

poznatky s praktickým životem. Tato témata jsou rozpracována do tematických okruhů, ve 

kterých je nabídka námětů, jak s nimi pracovat. Zařazení průřezových témat do výuky je 

povinné, jejich pojetí je však v kompetenci školy. Pro základní vzdělávání jsou určena tato 

vzdělávací témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova 
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k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální 

výchova a Mediální výchova. (RVP, 2016). 

Využití průřezových témat z pohledu historie, a to konkrétně středověku, se dá najít především 

v oblasti Multikulturní výchovy, která se snaží vybudovat porozumění různých kultur, tradic a 

hodnot a pomáhá vytvářet vztah k vlastní kulturní identitě, českým tradicím a hodnotám. 

K tomuto určitě přispívá znalost české historie. Další oblastí je Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, kdy je potřeba vytvořit spojitost historických událostí 

s dnešním vývojem Evropy i okolního světa. Také v oblasti Výchova demokratického občana 

pomůže znalost historie k vytvoření vztahu k domovu a vlasti. Historický přehled také pomůže 

vytvářet postoje a hodnoty žáka, zahrnuté v tématu Osobnostní a sociální výchova. (RVP, 

2016). 

 I v dalších průřezových tématech by se dala najít historická spojitost. Jednalo by se však spíše 

o dějiny novodobé, které nejsou předmětem této práce. 

1.1.3 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět přímo navazuje vzdělávací oblast Člověk a společnost, 

která je navržená pro 2. stupeň ZŠ a je rozdělena na dva vzdělávací obory: Dějepis a Výchova 

k občanství. Z pohledu této práce nás zajímá tematický okruh Dějepis. (RVP, 2016). 

Ve vzdělávacím oboru Dějepis se cílí především na dějiny 19. a 20. století. Hlavní důraz je 

kladen na předávání historické zkušenosti, díky které by si žáci měli utvářet kladný hodnotový 

systém. V rámci výuky by si žáci měli rozvíjet empatické dovednosti a časové a prostorové 

představy. Také by si měli uvědomit, že v historii je důležité kladení otázek, které by nás 

dovedly od minulých dějů k současné a možné budoucí situaci ve společnosti. Žáci by měli být 

schopni myslet v souvislostech, porovnávat události minulé a současné, také by měli rozvíjet 

svůj zájem o současnost i minulost vlastního národa i jiných národů. V neposlední řadě by měli 

být schopni vybírat a hodnotit fakta z různých zdrojů. (RVP, 2016, str. 52). 

V tomto vzdělávacím oboru jsou očekávané výstupy rozděleny k jednotlivým historickým 

celkům, včetně přesně uvedeného učiva. (RVP, 2016). 

Cílové zaměření tohoto vzdělávacího oboru směřuje k rozvoji kompetence historického 

myšlení. Podobné či stejné poznatky jsou zahrnuty i v zahraničních kurikulech, které popisuji 

v podkapitole 1.3.. Tyto dovednosti se však snaží rozvíjet již od začátku školní docházky. 

Stanovené učivo a očekávané výstupy jsou specifičtější, než obecné pojetí vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. 
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1.2 Historické učivo v průběhu času českého vzdělávání 

Historické učivo, dříve obsažené v předmětu vlastivěda, je součástí tzv. věcného oboru, stejně 

jako přírodověda a prvouka, který se dá popsat jako disciplína, která se zabývá popisem a 

výkladem reálného světa. „V případě vlastivědy jde o lidskou společnost a místo člověka v ní 

v čase a prostoru.“ (Dvořáková, 2005, str. 209). Myšlenka vzdělávání žáků za účelem získávání 

vědomostí je z pohledu historie školství mladá, a proto je věcné učení nejméně ustálenou 

disciplínou v základním vzdělávání. (Dvořáková, Dvořák, 2005). 

Dvořáková a Dvořák dále uvádějí, že neustálenost vlastivědy vychází z dob, kdy úkolem 

primární školy bylo předávat žákům dovednosti a postoje. Předávání poznatků o světě spadalo 

pod kompetenci církve, v praxi se tedy jednalo o výklad kněze nebo katechety. Jejich cílem 

bylo vychovat z žáků řádné křesťany, teoretické poznatky byly pro většinu obyvatelstva 

považovány za nadbytečné. 

Změna přichází s dobou osvícenství. Osvícenství označuje dobu, kdy se pozornost společnosti 

odvrací od Boha  na lásku k vlasti. Ve školách se tak žáci začali učit i o vztazích ve společnosti 

a vlasti. (Dvořáková, Dvořák, 2005). 

V té době je poprvé použit termín vlastivěda (v originále Heimatkunde) a to C.W. Harnischem 

(1816). F. A. Finger tento pojem roku 1844 převzal, a pojmenoval tak předmět primárních škol, 

který propojoval obsah více reálných oborů. V tomto pojetí byla vlast chápána jako jednota 

geografického prostoru. Tuto ideu využil německý císař Vilém II. ve chvíli, kdy prosazoval 

myšlenku, že si máme cenit své vlasti nad ostatní (Dvořáková, Dvořák, 2005).  

Vlastivěda se stává samostatným předmětem na počátku 20. století. Do roku 1915 se věcné 

učení spojovalo s výukou mateřského jazyka, k tomu sloužily čítanky, které pomáhaly při 

výuce mateřského jazyka a zároveň sloužily jako učebnice věcného učení. Kromě jiného bylo 

cílem věcného učení připravovat žáky na individuální reálné učební předměty. (Dvořáková, 

Dvořák, 2005). 

Forma předmětu věcné učení se mění po vydání Malého školského zákona roku 1922. Obsah 

věcného učení se rozděluje podle ročníků na prvouku a vlastivědu. Prvouka obsahovala učivo 

pro 1. – 3. ročník základní školy a vlastivěda obsahovala učivo 4. – 5. ročníku. S tím přichází i 

tzv. „domovědné“ pojetí učiva. Obsah předmětu se zaměřoval na poznatky z okolí žákova 

bydliště, později, s pomocí chápání těchto poznatků, dochází k pochopení fungování regionu a 

státu. Prvouka kladla důraz na společenské a přírodní prostředí. Historické učivo bylo v prvouce 

téměř opomíjené. Toto pojetí je během 20. a 30. let 20. století kritizováno pro svou nestabilní 
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kvalitu výuky, která byla ovlivněna obecně formulovaným obsahem učiva a jeho cyklickým 

probíráním. (Strnad, 1966). 

Po druhé světové válce se mění forma předmětu, který je rozdělen na dvě části - příroda a 

společnost. Po obsahové stránce zůstává učivo stejné, přidává se ale důraz na formování 

světového názoru žáků. Postupně se vlastivěda zaměřuje na reálné předměty a odstřihává se od 

regionálního pojetí výuky. Roku 1954 se věcné učení vrací ke spojení s výukou jazyka, kromě 

5. třídy, kde se objevuje dějepis, zeměpis a přírodověda. (Dvořáková, Dvořák, 2005). 

Podle Strnada (1966) a Dvořákové a Dvořáka (2005) vznikly během 60. a 70. let 20.století dva 

nové koncepty pojetí výuky vlastivědy. V 60. letech se věcné učení sloučilo do jednoho 

předmětu s přírodovědným a společenským zaměřením. Jednotné označení předmětu 

vlastivěda od 3. do 5. třídy pomáhalo ke kontinuitě předmětu. Obsah předmětu měl jasněji 

danou strukturu a vycházel ze zkušenosti žáků. Žák se měl orientovat v základních otázkách 

týkajících se jeho okolí a jeho poznatky měly být ve škole prohlubovány a zpřesňovány. Roku 

1976 vznikla nová koncepce vlastivědy, která byla ovlivněna vládnoucí ideologií. Historické 

učivo se zaměřilo na nedávnou minulost, která byla vykládána jen z jednoho úhlu pohledu. 

Jednalo se tak například o pohled na Slovenské národní povstání, nebo zamlčování pomoci 

vojsk USA při osvobozování Československa. Starší dějiny byly opomíjeny.  

Po revoluci 1989 se vyskytla spousta otázek o změně školního kurikula. Jednou z nich bylo 

nahrazení tzv. nulového kurikula, které dříve zajišťovalo, že se o jistých historických, i jiných 

událostech a faktech nemluví. „Pod tíhou tolika aktuálních úkolů však nebyly řešeny otázky a 

problémy, které věcné učení provázejí od samého počátku; což možná bylo nevyhnutelné, ale 

vedlo k menší efektivitě reforem jako celku.“ (Dvořáková, Dvořák, 2005, str. 218). 

Základní obsahovou změnou předmětu vlastivěda bylo přidání dříve opomíjených historických 

poznatků nebo úprava těch historických poznatků, které byly dříve využívány  k podpoře 

vládnoucí ideologie. Tím se obsah historického učiva značně rozšířil. V té době také dochází 

k prodloužení školní docházky o jeden rok, a vlastivěda se tak objevila ve 4. a 5. třídě. Objevuje 

se program Obecná škola, který zaměřuje učivo na politické dějiny a velmi podrobně jej 

vymezuje. Na program Obecná škola reaguje nový program Základní škola, který učivo zaměřil 

na každodenní život dané doby. V této době nebylo jasně dané propojení zeměpisného a 

historického učiva, kdy v historickém učivu dochází k procházení kapitol českých dějin. Tento 

jev se vyskytoval především v učebnicích vlastivědy. Neschopnost propojení těchto dvou 

složek předmětu dohromady je některými autory považována za důsledek nejasně 
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specifikovaných cílů. (Dvořáková, Dvořák, 2005). Některá nakladatelství došla k vydávání 

samostatných učebnic pro zeměpisnou část vlastivědy a historickou část vlastivědy. 

„Výuka na školách se zřejmě více než osnovami řídí zvolenými učebnicemi.“ (Průcha, 2002, str. 

294). 

Učebnice vlastivědy jsou většinou formulovány podle obsahu učiva daného Obecnou školou. 

V částech učebnic, které se věnují historickému učivu, se objevuje nesoulad dřívějšího 

vlastivědného pojetí se současným pojetím otevřeným širšímu horizontu. Problematickou částí 

vlastivědných učebnic může být také to, že na jejich vzniku pracovali oboroví odborníci, kteří 

do nich zasadili velké množství faktů a nevzali v potaz časovou dotaci k probrání látky. 

(Dvořáková, Dvořák, 2005). 

Nový směr pro výuku, včetně historického učiva, nabízí Rámcový vzdělávací program, který 

vznikl mezi roky 2001–2004. Tento dokument předkládá konkrétnější požadavky státu na 

základní vzdělání. Najdeme v něm obsah, vytyčené cíle a očekávané výstupy tematických 

okruhů. (Spilková, 2005). 

Obsah a očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou popsané v předcházející 

části kapitoly. 

1.3 Historické učivo v zahraničním školním kurikulu 

V následující podkapitole se budu věnovat vzdělávacímu kurikulu Anglie, Austrálie a Kanady. 

Výběr zemí byl ovlivněn dostatečnou znalostí jazyka, v mém případě se jednalo o znalost 

anglického jazyka, a také mou specializací studia, kterou je také anglický jazyk. I proto jsem 

vybírala kurikula Commonwealthu. Přemýšlela jsem o zapojení kurikula Nového Zélandu, ale 

při jeho prostudování jsem zjistila, že dává téměř volnou ruku školám, které si tvoří kurikula 

vlastní. Proto jsem ho pro tuto práci vyhodnotila jako neadekvátní. Vzdělávací program Anglie 

jsem vybrala proto, že se historií zabývá v samostatném předmětu už od vstupu do školy. Má 

jasně řečeno, na co se při výuce historie má žák zaměřit, a pro vyučující tam jsou ukázky 

zpracovaných témat. V australském kurikulu je předmět historie také od první třídy, od 

anglického se liší tím, že bere v potaz modernizaci doby a pracuje s ní. Kanadské kurikulum 

jsem vybrala proto, že má, stejně jako náš studijní program, historickou látku zakomponovanou 

s dalšími obory v oblasti Společenskovědní studia. Rozdílem je jeho podrobné zpracování. 

Všechna tato kurikula jsou také zajímavá svým zaměřením na práci žáků s historií a tím, že 

specifikují oborové kompetence, které se snaží rozvíjet. 
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1.3.1 Anglie 

Anglie má 4 hlavní vzdělávací období, pro která má vyhotovený národní vzdělávací program. 

První období se věnuje žákům ve věku 5–7 let, druhé období je pro žáky ve věku 7–11 let, třetí 

období se zaměřuje na žáky ve věku 11–14 let a čtvrté období je pro žáky ve věku 14–16 let. 

V 16 letech končí v Anglii povinná školní docházka. Historické učivo je rozvrženo do prvních 

tří období, pro čtvrté období není historie povinná. Národní vzdělávací program je součástí 

školního vzdělávacího programu, který si škola vytváří sama. (The national curriculum in 

England, 2013). 

Vzhledem ke spojitosti s tématem této práce se budeme zabývat prvními dvěma obdobími, které 

věkově odpovídají prvnímu stupni na českých základních školách. 

Účelem studia historie v Anglii je vybavit žáky vysoce kvalitní znalostí historie, která jim 

pomůže pochopit minulost vlastní země i minulost ostatních zemí. Výuka historie by měla 

v žácích vyvolávat zvědavost po vědomostech o historii. Výuka by také měla žáky podpořit ve 

zvídavých dotazech, v kritickém myšlení, ve zvažování argumentů a záznamů a ve vytváření si 

vlastního úsudku a stanovisek. Historie pomáhá žákům pochopit komplexnost lidského života, 

proces změny, rozdílnost různých společností a vztahy mezi těmito společnostmi. Stejně tak 

napomáhá pochopení sebe sama a výzev dnešního světa. (The national curriculum in England, 

2013). 

Cílem anglického národního kurikula je znalost žáků historie britských ostrovů od jejich 

počátků po současnost a představa o tom, jak způsob života ovlivnil vývoj Británie, jak Británie 

ovlivnila vývoj jiných států a jak jiné státy ovlivnily vývoj Británie. Dalším cílem je základní 

znalost dávných civilizací, rozkvět a pád impérií, charakteristické rysy mimoevropských 

společností a úspěchy a pády lidstva. Znalost historicky abstraktních výrazů jako impérium, 

rolnictví atd. Chápání historické návaznosti a změny, příčiny a důsledku, vytváření si spojitostí, 

analyzování historických trendů a vytváření historicky validních otázek. Dále se cílí na znalost 

metod historických výzkumů a využití historických důkazů k vytváření historických tvrzení. 

Žáci by také měli umět využít své znalosti v různých kontextech a měli by rozumět historickým 

spojitostem mezi regiony, regionem a státem a mezi státy. Také by měli rozlišovat historii 

kulturní, ekonomickou, vojenskou, politickou, náboženskou a sociální. (The national 

curriculum in England, 2013).  
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Obsah předmětu pro 1. období 

Během 1. období by si žáci měli osvojit základní znalost o historii, pomocí využití běžných slov 

a frází spojovanými s minulostí. Měli by si umět zařadit osobnosti a události, o kterých se učí 

do správné doby a místa. Také by měli znát rozdíly života v různých historických obdobích. 

Žáci by se měli aktivně ptát a odpovídat a své vědomosti dokazovat na výběru vhodného 

materiálu, který jejich vědomosti podpoří. Žáci by také měli znát některé způsoby, jak se 

získávají informace o historii a jak se tyto zdroje využívají. Aby byl jistý progres při získávání 

těchto dovedností a znalostí, vyučující často žákům představuje historická období, která budou 

detailněji rozebrána v období druhém a třetím. Žáci by se tedy měli učit o změnách, které jsou 

v živé paměti občanů, dále o významných událostech, které jsou významné pro stát nebo pro 

svět – například velký požár Londýna, první let letadlem – v neposlední řadě by se žáci měli 

dozvědět o důležitých osobnostech, přičemž některé z nich by měly být použity k porovnání 

života v různých dobách. Mezi tyto osobnosti patří například Kryštof Kolumbus, královna 

Viktorie, Neil Armstrong, Rosa Parksová. Mezi znalostmi žáků by neměla chybět znalost 

událostí, osobností a míst z jejich obydlí. (The national curriculum in England, 2013). 

Obsah předmětu pro 2. období 

Žáci by měli pokračovat v upevňování chronologické znalosti a chápaní britské, místní a 

světové historie, kterou už znají, ale i v nových obdobích. Měli by se naučit propojovat znalosti 

a osvojit si používání historických termínů. Měli by odpovídat a občas i vymýšlet historicky 

validní otázky o změnách, příčinách a rozdílnostech v různých dobách. Žáci by měli umět 

vybrat a shromáždit důležitá historická data. Měli by chápat, že naše historická znalost je 

složena z více zdrojů. Aby byl zajištěn posun v těchto aspektech, vyučující by měli kombinovat 

hlubší a širší poznatky, aby žákům pomohli pochopit celkový obraz historie i komplexnost 

jednotlivých situací. (The national curriculum in England, 2013). 

Následují návrhy témat, která by mohla být s žáky probírána, ale nejsou povinná. Vždy je 

nadepsané téma a k tomu je přidáno, co by probíraná látka mohla obsahovat. Uvedenými tématy 

jsou: změny v Británii od doby kamenné po dobu železnou, římské impérium a jeho vliv na 

Británii, britské osídlení Anglosasy a Skoty, války mezi Vikingy a Anglosasy  o anglické 

království a doba Eduarda III. Vyznavače, místní historické studie, aspekt nebo téma britské 

historie po roce 1066, úspěchy prvních civilizací, starověké Řecko, mimoevropská společnost, 

která poskytuje kontrast s britskou historií – například mayská civilizace. (The national 

curriculum in England, 2013). 
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Pro představu uvádím přeložené plné znění návrhu jednoho z témat. (The national curriculum 

in England, 2013). 

Britské osídlení Anglosasy a Skoty 

Například (není povinné) 

Mohlo by obsahovat: 

 stažení římských vojáků z Británie roku l. p. 410 a pád Západořímské říše, 

 skotská invaze z Irska do severní Británie (dnešní Skotsko), 

 anglosaská invaze, osídlení a království, názvy měst a život ve vesnicích, 

 nglosaské umění a kultura, 

 příchod křesťanství – Canterbury, Iona a Lindisfarne. 

 

1.3.2 Austrálie 

Austrálie rozděluje vzdělávání na 4 stupně, ročník K – 2 pro žáky ve věku 5 – 8 let, ročník 3 – 

6 pro žáky od 8 do 12 let, ročník 7 – 10 pro žáky ve věku 12 – 15 let a ročník 11 – 12 pro žáky 

15 – 18 let. Historické učivo je rozepsané do všech 4 stupňů australského vzdělávacího 

programu. Pro 3. stupeň vzdělávání jsou v národním kurikulu poskytnuty specifické rady a 

příklady ohledně výuky historie. (Shape of the Australian Curriculum: History, 2009). 

Vzhledem ke spojitosti s tématem této práce se budeme zabývat prvními dvěma stupni, které 

věkově přibližně odpovídají prvnímu stupni na českých základních školách. 

Studijní plán zaměřený na historické učivo vychází ze znalosti žáků o vlastní a rodinné historii, 

přechází k historii oblasti, ve které žáci žijí, a přes historii státu nebo teritoria, ve kterém se 

nacházejí, se dostávají k národní historii a k určitým, vybraným ? aspektům historie světové. 

Podporuje se tím potřeba žáků pokládat základy vědomostí od věcí známých a blízkých po věci 

vzdálené a neznámé. Tyto studijní plány berou v potaz vliv moderních technologií na zážitky 

žáků v širším rozsahu, než je jejich rodina nebo rodné město, nebo na žáky pocházející 

z různých zemí světa, a proto zajišťují možnost žáků se o tyto své poznatky podělit a propojit 

je s dalšími historickými znalostmi o Austrálii i zbytku světa. (Shape of the Australian 

Curriculum: History, 2009).  



19 
 

Obsahové zaměření pro 1. stupeň 

V prvních letech školní docházky by mělo studium žákům umožnit zkoumat historii vlastní 

rodiny. Žáci by měli pochopit, že každý člověk má svou historii. K tomuto poznání by mělo 

dojít společným sdílením rodinných příběhů mezi žáky. Dopomoci by mělo zkoumání 

fotografií a dobových předmětů. Žáci se učí chronologicky řadit historické události jejich rodin 

a používat časové údaje. Žáci se učí rozlišovat rozdíly dnešní doby a doby minulé, především 

se jedná o rozdíly v dopravě, módě, bydlení a možnostech komunikace. K hlubšímu poznání 

můžou sloužit fiktivní příběhy z různého období. (Shape of the Australian Curriculum: History, 

2009). 

Obsahové zaměření pro 2. stupeň 

Ve druhém období se výuka zaměřuje na život v různé době na různých místech. Slouží k tomu 

výuka o významných událostech, osobnostech a obdobích, která žákům umožňuje získat hlubší 

pochopení života a myšlení lidí v minulosti. Žáci také získají znalosti o australské historii 

z období před a po objevení Evropanů  australského území. Dále se žáci učí o národních 

symbolech a klíčových národních událostech, jako je kolonizace Brity, světové války atd. Díky 

těmto znalostem by si žáci měli vážit vlivu původního obyvatelstva na vývoj Austrálie a 

historického odkazu celkově. (Shape of the Australian Curriculum: History, 2009). 

Žáci si osvojí určité historické dovednosti jako je používání běžně používaných historických 

termínů pojící se s časovými údaji, kladení a odpovídání na relevantní otázky, základní znalost 

využití důkazů k vytváření výroků o historii. Výuka historie se bude odvíjet od 4 základních 

otázek, kterými jsou: Co víme o minulosti?, Jak dříve žili obyvatelé Austrálie? Jak dříve žili 

lidé v jiných částech světa? Jak minulost ovlivnila přítomnost? (Shape of the Australian 

Curriculum: History, 2009). 

Prvotním zaměřením je vzbudit v žácích zájem o historii a představit jim různé zdroje 

informací, například rodinné příběhy, pověsti, historické mapy a opravdové předměty.  Smysl 

návaznosti a změny žáci získají studiem místní, teritoriální nebo národnostní a globální historie. 

Žáci se učí o klíčových sociálních, kulturních, technologických a politických změnách. Do 

výuky může být zařazen kontext světových událostí, jako je například osídlení Severní Ameriky 

Evropany. Tyto vědomosti u žáků podpoří znalosti a ocenění jiných kultur. Žáci také budou 

znát významné osobnosti a události, které určily směr dnešního života. Dále se dozvědí o vývoji 

australského vládního systému a o významu svátku Anzac Day. (Shape of the Australian 

Curriculum: History, 2009). 
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1.3.3 Kanada 

V kanadském kurikulu je oblast Společenskovědní studia, historie a geografie. Část 

společenskovědních studií se zaměřuje na žáky 1. – 6. ročníku povinné školní docházky a tvoří 

spojení témat: historie, geografie, společnost a environmentální výchova. Část historie a 

geografie je navržena pro žáky 7. a 8. ročníku povinné školní docházky. (The Ontario 

Curriculum, 2013). 

Vzhledem ke spojitosti s tématem této práce se budeme zabývat částí Společenskovědní studia, 

která věkově odpovídá věku žáků prvního stupně na českých základních školách. Z této části 

jsem vybrala jen ty informace, které se týkají učiva s historickým obsahem. 

Cílem vzdělávání v této tematické oblasti je rozvíjet žákovo chápaní rozdílnosti mezi místním, 

národním a světovým společenstvím, a to jak v přítomnosti, tak i v minulosti. Položit základy 

znalostí, dovedností a chápání historie pro následující studium. Dalším cílem je vzbudit 

v žácích zvědavost k samostatnému vyhledávání informací o historických událostech. Součástí 

cílů je žákovo poznání, odkud pochází, pomocí studia předchozích generací a původních 

společností, analyzování spojitostí mezi současností a minulostí a objevování, jak původní 

společnosti přispěly k rozvoji kanadského národního dědictví. Žáci by se také měli naučit 

shromažďovat, organizovat a interpretovat data, pracovat s primárními a sekundárními zdroji, 

vnímat příčiny a důsledky, nahlížet na události z různých perspektiv a formulovat vlastní 

otázky, názory a závěry. (The Ontario Curriculum, 2013). 

Obsah učiva oblasti Společenskovědní studia je rozdělen na dvě části: Odkaz předků a identita 

a Lidé a životní prostředí. Historické učivo nalezneme v oblasti Odkaz předků a identita. 

Vzdělávací program popsal šest myšlenkových konceptů, které využívá ve všech tématech. 

Jedná se o Význam, který se vyznačuje délkou časového dopadu na člověka či oblast, Příčinu 

a událost, Kontinuitu a změnu ve společnosti, Opakující se struktury a trendy ve společnosti, 

Mezivztahové otázky a Perspektivu. Ke každé této oblasti jsou připravené otázky, které lze 

využít. Každému ročníku je věnována jedna kapitola, ve které se obsah dělí na část Odkaz 

předků a identita a Lidé a životní prostředí. Každá tato část je rozpracována slovně i v tabulce, 

ve které jsou zahrnuty zmiňované myšlenkové koncepty. V prvním ročníku povinné školní 

docházky není uvedeno historické učivo. Proto uvedeme obsah učiva 2. – 6. ročníku, ze kterého 

vyjmeme části, které se zaměřují na výuku historie. (The Ontario Curriculum, 2013). 
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Obsah učiva ve 2. ročníku 

Učivo druhé ročníku je zaměřeno na změny v rodinách a společenských tradicích v průběhu 

času, na vývoj těchto tradic a na znalost rodinné minulosti. Na konci tohoto ročníku by žáci 

měli být schopni porovnat vývoj slavení různých svátků generacemi lidí a vysvětlit základní 

důvody změn ve slavení těchto tradic nebo svátků. Porovnat slavení svátků a tradic jiných 

etnických skupin v minulosti a v současnosti. Také by žáci měli umět chronologicky seřadit 

základní události jejich rodiny a život rodinných příslušníků. Dále by měli znát festivaly a 

svátky slavené jejich rodinou či komunitou. Tyto znalosti by žáci měli získat kladením vlastních 

otázek, shromažďováním dat, jejich interpretací a následným vytvořením závěru. (The Ontario 

Curriculum, 2013). 

Obsah učiva ve 3. ročníku 

Ve třetím ročníku se žáci učí o různých etnických skupinách žijících na území Kanady v letech 

1780–1850, a jak na sebe tyto skupiny působily. Dozvídají se o způsobu života v této době a 

porovnávají jejich způsob života s dnešním způsobem života v Kanadě. Využijí primárních 

zdrojů, jako jsou deníky, mapy, dopisy atd. k objevení informací, jak se lidé v té době 

vyrovnávali s výzvami tehdejšího každodenního života. Dále žáci zjišťují, jak se Kanaďané 

z 18. a 19. století podíleli na vytváření kanadské identity. (The Ontario Curriculum, 2013). 

Obsah učiva ve 4. ročníku 

U žáků čtvrtého ročníku se rozvíjí znalost různých zdrojů, které nám pomáhají studovat a 

poznávat historii. Žáci se učí o lidech žijících v období 3000 let před Kristem po 1500 let po 

Kristu. Stejně jako v předchozím ročníku využijí primárních i sekundárních zdrojů k získání 

informací o životě v té době. Získané informace o průběhu života v té době porovnávají 

s průběhem života v dnešní Kanadě. Žáci také porovnávají rozdílnost společenství z dané doby. 

Žáci se učí popsat vliv prostředí na starobylé společenství. (The Ontario Curriculum, 2013). 

Obsah učiva v 5. ročníku 

Během pátého ročníku se žáci učí o základních charakteristikách původního obyvatelstva a 

evropských přistěhovalců do Nové Francie do roku 1713. Pomocí primárních a sekundárních 

zdrojů vyvodí vztah mezi těmito skupinami a popíší, jak se tyto skupiny obyvatelstva navzájem 

ovlivňovaly. V rámci získávání těchto informací se žáci učí nahlížet na věci z různé 

perspektivy. Žáci se dozvědí, jak události té doby ovlivnily podobu dnešní Kanady. (The 

Ontario Curriculum, 2013). 
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Obsah učiva v 6. ročníku 

V šestém ročníku žáci získávají znalost o zkušenostech a způsobu života různých etnických 

skupin v různých historických obdobích Kanady, včetně současnosti. Žáci zkoumají, jak tyto 

okolnosti ovlivnily vývoj kanadské identity. Žáci se také učí o roli Kanady ve světových 

dějinách. Díky znalosti historického kontextu pochopí žáci různorodé etnické uspořádání 

v dnešní Kanadě. (The Ontario Curriculum, 2013). 

V příloze č. 1 je výňatek z kanadského kurikula, který ukazuje, jak je tento dokument pečlivě 

rozepsán. 

1.4 Porovnání analyzovaných kurikul 

Z výše získaných a uvedených dat o českém, anglickém, australském a kanadském kurikulu, 

vytvoříme srovnání, v čem si jsou kurikula podobná a v čem se liší. Z tohoto srovnání by mělo 

vyplynout, v čem by pro nás mohla být zahraniční kurikula podnětná a přínosná. 

Společné rysy analyzovaných kurikul 

Všechna kurikula analyzovaná výše vychází při výuce historie od známých poznatků 

k poznatkům neznámým. Využívají k tomu již nabyté vědomosti a zkušenosti žáků. Jejich 

společným cílem je vytvoření představy a chápání chronologického času. Žáci by si také měli 

osvojit základní historické pojmy, přičemž anglické kurikulum jasně uvádí příklady, o jaké 

termíny se jedná. Také se žáci učí porovnávat život v různých historických obdobích se životem 

v současnosti. V neposlední řadě mají všechna kurikula společné žákovo vnímání současnosti 

jako důsledek událostí v minulosti a prostřednictvím poznání historie vytváření vztahu 

k národní identitě a kultuře. Dále je spojuje samostatné vyhledávání informací a 

shromažďování dat, liší se však ve zdrojích těchto informací. Ve všech těchto kurikulech se 

také apeluje na znalost národní historie, rozcházejí se však v obecnosti zadání. 

Odlišné rysy analyzovaných kurikul 

České a kanadské kurikulum mají společné, že je historické učivo spojeno s dalšími obory pod 

jeden předmět, na rozdíl od kurikula anglického a australského, kde je pro historii vyhrazen 

specifický předmět již od prvního ročníku povinné školní docházky.  

Všechna tři zahraniční kurikula se od českého liší v několika bodech: vždy je jejich 

specifikovaným cíle probudit žákův zájem o historii, vyvíjet kritické přemýšlení o historii a 

schopnost klást historicky relevantní otázky, zabývat se příčinou a důsledkem, pracovat 

s primárními a sekundárními historickými zdroji a vždy také, alespoň okrajově, zahrnují 
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celosvětovou historii (anglické kurikulum ji zahrnuje ze všech nejvíce). Žáci jsou také vedeni 

k chápání vlivu dřívějších generací, stejně tak jako vlivu cizích států na vývoj národní identity. 

Dalším společným bodem jsou příklady témat nebo období, která by se měla vyučovat, i když 

u každé země je tato specifikace v jiné míře (Austrálie nejméně, Kanada nejvíce). S tím jsou 

spojené návodné otázky, které s tématy souvisí a dají se transformací využít k tématům jiným. 

Tímto podávají vyučujícím pomocnou ruku pro práci s historickým obsahem učiva. 

Kanadské kurikulum je pak specifické vytvářením základů pro různou perspektivu, australské 

kurikulum se vyznačuje zakomponováním moderních technologií, které mají vliv na zkušenosti 

žáka a jejich využití a učením o vývoji vládního systému. Anglické kurikulum je specifické 

učením se o vlivu Británie na vývoj ostatních států (což je s ohledem na koloniální minulost 

Británie pochopitelné). 

V českém kurikulu je, oproti zahraničním kurikulům, zmíněna spolupráce rodiny a blízkých, 

jichž by bylo využito jako zdroje nedávné historie. Také se předpokládá spolupráce s archívy a 

muzei a znalost základních historických profesí a oborů. Obsah historické látky není 

specifikován a rozhodnutí o důležitosti historických osob a událostech je ponecháno na každé 

škole. Průřezová témata mají žákům pomoci propojit teoretické poznatky s praktickým životem. 

Historické souvislosti s Evropou nebo se světem můžeme najít v průřezových tématech.  

V čem jsou zahraniční kurikula podnětná a proč 

Přínosným poznatkem o zahraničních kurikulech je zaměření se na kritické myšlení o historii, 

kladení si otázek, zaměřování se na příčiny a důsledky historických událostí, využití primárních 

a sekundárních zdrojů. Dalším podnětným poznatkem je výuka o historicky důležitých 

osobnostech a událostech z celého světa (nejvíce je toto zaměření v anglickém kurikulu, které 

uvádí příklady významných osobností jako je například Neil Armstrong nebo Rosa Parksová), 

která vede ke komplexnějšímu poznání světa a jeho historie. Přínosným faktem může být i 

uvedení nepovinných příkladů a otázek k různým historickým tématům, zvláště přihlédneme-li 

k faktu, že RVP je velmi obecně formulováno, a k faktu, že když bychom citovali Dvořákovou 

a Dvořáka (2005, str. 219) „…učitelé jsou spokojeni s nynější koncepcí vlastivědy, kdy takřka 

chybějí současná společenskovědní témata a zdůrazňuje se spíše vlastenectví založené na 

znalosti „slavné minulosti“ než občanství opírající se o porozumění demokratickým 

mechanismům. Za těchto okolností hrozí, že reforma přinese jen výuku starých obsahů 

modernějšími didaktickými postupy.“  
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2. Historické myšlení 

Za historickou dovednost bylo dříve považováno chronologické vnímání času, které bylo 

utvářeno především matematickým pohledem. Dříve se o historii přemýšlelo jako o zdroji, který 

může sloužit k vysvětlení nebo k řešení současných problémů. Z toho také vycházelo 

pedagogické pojetí historie, ve kterém se především mluvilo o významných státních událostech 

a o dobových politických, ekonomických a sociálních trendech. Takovéto pojetí vyžaduje od 

žáků abstraktní představivost, zvláště u chápání různých pojmů. Každodenní život nebo rodinná 

minulost byla upozaděna. Z tohoto pojetí historie také vyplynul přístup „řešení problému“, to 

znamenalo vyhledávání dat o situaci v minulosti, která měla pomoci vysvětlit nebo vyřešit 

problém v přítomnosti. Na odlišnost lidí a jejich pohledu na život v různých dobách se nebral 

zřetel. (Heykingová, 2004). 

Jak Heykingová (2004) dále uvádí, že se objevilo nové chápání pojmu „historické myšlení“. 

V tomto novém pojetí je historické myšlení viděno jako specifický druh myšlení, které je 

popsáno jako proces, ve kterém jsou žáci povzbuzováni k přehodnocování domněnek o 

minulosti. Také se žáci snaží odvodit, jaký dopad má minulost na přítomnost a budoucnost. 

Takovéto myšlení nám pomáhá na nové informace nebo jiný názor pohlížet s odstupem, 

kriticky je hodnotit a tolerovat. Historické dovednosti tedy obsahují chronologické řazení 

událostí, analýzu těchto událostí a jejich zařazení do kontextu tak, aby přispívaly k vytváření 

možných interpretací. 

Wineburg (2001) tvrdí, že historické myšlení není ze své podstaty přirozený proces, který by 

se utvářel psychologickým vývojem. Naopak se jedná o protichůdný proces našeho běžného 

myšlení. Proto je jednodušší učit se jména a data, která jsou také nedílnou součástí historie.  

Historické myšlení však zahrnuje kladení otázek, spojování údajů do souvislostí a práci 

s kontextem. Jedná se tedy o komplexní uvažování o historii. Pokud se znalost faktická spojí 

s dovedností historického myšlení, můžeme používat, analyzovat a interpretovat zdroje týkající 

se historie. 

Přesto si musíme připustit, že člověk není schopen plně chápat nebo prožívat zážitky druhých. 

Lidskou přirozeností je přemýšlet o minulosti z pohledu přítomnosti, a pokud tuto naši 

přirozenost nepřekonáme, zůstaneme jen u tohoto druhu zavádějící interpretace. Snaze o 

porozumění může bránit také narcistický pohled na historii. Narcisté vidí minulost i přítomnost 

pouze ze svého úhlu pohledu. Jestliže tedy chceme dosáhnout vyspělého historického chápání, 

musíme se naučit dělat přesný opak. Musíme jít za hranici naší představivosti, našeho života a 
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krátkého momentu historie, do kterého jsme se narodili. Pokud chceme, aby žáci historicky 

přemýšleli, vyžadujeme od nich cit pro empatii, která jim umožňuje přiblížit události očima 

těch, kteří je zažili, a také jim napomáhá k představě myšlení lidí z jiné doby. K tomu je nutná 

znalost kontextu. (Wineburg, 2001). 

Pojetí historie Levstikové a Bartona (2001) vychází z nespočtu příběhů, které se různě 

ovlivňují. Tyto příběhy vytvářejí kontext, který je nutnou součástí k chápání historie. Abychom 

mohli těchto příběhů využít, potřebujeme zužitkovat artefakty, které tu po lidech zbyly. Stejně 

jako historikové, kteří tyto zdroje používají k vytváření historických interpretací, je mohou 

využívat i žáci ve školách. Žák tak získává možnost pracovat s primárními prameny, vytvářet 

vlastní domněnky o událostech z různých dob a z těchto domněnek může vytvářet prvotní 

interpretace. 

Levstiková a Barton (2001), vycházející z vlastních výzkumů, se domnívají, že se žáci dokáží 

zapojit do vyhledávání historických dat, jejich shromažďování a analyzování. Dále usuzují, že 

jsou žáci schopni zkoumat různé perspektivy příběhů z minulosti a tím zvažovat více možných 

interpretací, které zakládají na historických důkazech. Z výzkumů také vyplývá, jak je pro tento 

rozvoj důležité prostředí bohaté na různorodé podněty. Toto prostředí by mělo zahrnovat 

debaty, práci s literaturou a uměním. Podstatnou součástí je spolupráce mezi vyučujícím a žáky 

na vytváření smysluplných historických otázek, a také propojování historie s již nabytými 

poznatky žáka. 

I další autoři, Cooperová (2007), Bage (2001), poukazují na důležitost kladení si otázek ohledně 

získaných poznatků o historii a přemýšlení o nich. Také považují za důležité samostatné 

vyhledávání informací a jejich analýzu nebo práci s různými interpretacemi jedné události. 

O různých úhlech pohledu píší i Levstiková a Barton (2001), kteří by různé interpretace 

porovnávali, ukazovali by na nich, že historie nemá jen jednu pravdivou výpověď, a proto o 

různých událostech nemáme ve většině případů stoprocentní jistotu. Dále uvádějí, že učení se 

historii a přemýšlení o ni, by mělo vést k morálnímu rozvoji žáka, a také by mělo vést k rozvoji 

demokratické společnosti. 

Pro učitele je důležité mít vhled do myšlení žáků, jinak by nebyli schopni vytvářet instrukce, 

které by rozvíjely konceptuální chápání žáků. Učitelé musejí k žákům přistupovat jako k lidem, 

kteří jsou schopni, pokud jsou k tomu vedeni, historicky přemýšlet a vytvářet vlastní dedukce. 

(Barton, 2004). 
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Peter Seixas určil šest specifických prvků, které vytváří důkladný a soudržný rámec pro analýzu 

historického myšlení. Těmito prvky jsou: význam, teorie poznání a důkazy, kontinuita a změna, 

pokrok a úpadek, empatie a mravní úsudek, historické zastoupení. (Heykingová, 2004). Těchto 

šest prvků rozebereme níže. 

Význam 

Historický význam je ovlivněn naším současným zájmem a hodnotami. Dříve jsme si kladli 

otázky ohledně politiky a ekonomiky, dnes se rozšiřují obzory otázek na každodenní život. Žáci 

se tak mohou podílet na historickém výzkumu jejich okolí. Žáci by měli být schopni rozlišit, co 

je triviální, a co je důležité. Žáci prvního stupně ZŠ by mohli na historický význam přicházet 

přes pojmenování školy, ulic po někom významném. Žáci by mohli diskutovat o tom, proč jsou 

tito lidé významní a hledat jiné význačné osoby, po kterých by mohla být místa pojmenována. 

Žáci by měli v průběhu studia přijít na to, že historický význam závisí především na jejich úhlu 

pohledu. (Heykingová, 2004). 

Teorie poznání a důkazy 

Důležitou součástí je chápání odkud a jak získáváme poznatky o historii. Jaké důkazy máme? 

Jak moc jsou spolehlivé? Jak můžeme popisovat historické události, když existuje více 

interpretací? Žáci by měli být vedeni k pochopení, že není jeden pravdivý příběh o minulosti, 

že historici vytvářejí své dedukce na základě rozličných důkazů, které jsou různě spolehlivé. 

Z průzkumů vyplývá, že pro žáky mladšího školního věku je velmi komplikované pochopit 

různou váhu a důvěryhodnost historických důkazů. Pomoci by žákům mělo vyzkoušet si vlastní 

interpretaci jim blízkého tématu nebo objektu, kterou si navzájem porovnají. Dále by také mělo 

pomoci kladení těchto tří otázek: „Co o tom (události, člověku, předmětu) víš jistě? Co můžeš 

odhadnout? A co bys chtěl vědět?“ (Heykingová, 2004). 

Kontinuita a změna 

Chápání změn v průběhu času je základem pro historické myšlení. Jedním z faktorů chápání 

takové změny je věk, který nám přináší zkušenosti se změnami. Dalším faktorem jsou životní 

peripetie člověka. Žáci musejí chápat koncept času, což je pro žáky prvního stupně ZŠ velmi 

problematické. Mělo by jim pomáhat osvojení pojmů dříve a nyní, a také aktivity, které vedou 

k vytváření časové souslednosti. Chápání konceptu času však neznamená chápání změny. Žáci 

by proto měli být vedeni k zaznamenávání si změn ve svém okolí. Takovéto aktivity by měly 

vést žáky k pochopení, že změna je kontinuální a vždy přítomná, že změna ovlivňuje lidi 
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různým způsobem, a že změna může být zaznamenána a tak se může stát záznamem o minulosti. 

(Heykingová, 2004). 

Pokrok a úpadek 

Ve většině historických učebnic se vyzdvihuje pokrok v průběhu času, takže si žáci často myslí, 

že historie je sekvencí neustálého pokroku lidstva, a že se život stále jen zlepšoval. Žáci by tedy 

měli být, po prozkoumání určitého období, tázáni, v čem se podle nich v té době život zlepšil, 

ale i zhoršil. Uvažováním nad těmito otázkami by žáci měli pochopit komplexnost dění. 

(Heykingová, 2004). 

Empatie a mravní úsudek 

Gerda Lernerová tvrdí, že pro studium historie potřebujeme představivost a empatii. Jedině 

s nimi můžeme pochopit svět rozdílný od toho našeho. Také tvrdí, že k historii musíme 

přistupovat se zvědavostí a s respektem. (Heykingová, 2004). 

Pomoci by žákům mělo identifikovat se s historickými osobnostmi za využití 

zdramatizovaných her, simulací historických událostí nebo navštěvováním historických míst. 

(Heykingová, 2004). 

Historické zastoupení 

Historické zastoupení odkazuje na chápání příčiny a způsobu změny. Průzkumy ukazují na 

tendenci žáků mladšího školního věku zjednodušovat důvody historických změn. Za nimi 

většinou vidí jen pár významných osob, které, dle jejich názoru, zvládli tuto změnu zařídit bez 

pomoci jiných lidí. Žáci mají naopak problém s vnímáním politického a ekonomického faktoru, 

který také vede k změnám. (Heykingová, 2004). 

2.1 Psychologická východiska 

Jak bylo výše uvedeno, pokud chceme být schopni analyzovat a interpretovat historii, musíme 

spojit faktickou vědomost a historické myšlení. S tímto procesem se pojí tyto psychologické 

pojmy: paměť, představa a myšlení, které může být konkrétní nebo abstraktní. Uvedené pojmy 

si vymezíme níže. 

Paměť 

Paměť je psychology řazena k poznávacím procesům. Podle Hartla (2010, str. 382) je paměť 

„schopnost přijímat, držet a znovu oživovat minulé vjemy.“ Dodává, že paměť uchovává 

podnět, který již nepůsobí. Paměť můžeme dělit několika způsoby, jedním z nich je rozlišování 



28 
 

na paměť mechanickou a paměť logickou.  Mechanická paměť si osvojuje látku pouhým 

opakováním, bez použití asociací. Paměť logická se váže na pochopení souvislostí a smyslu. 

Představa 

U představy dochází k vybavení si či představení si určitého vjemu či zážitku z minulosti, který 

není v daný okamžik smyslům dostupný. Slouží k vytváření pojmů a myšlení. Jedním z druhů 

představ je představa extenzivní, která pracuje s prostorem a časem. (Hartl, 2010). 

Myšlení 

Myšlení je poznávacím procesem, který je složen z analýzy, syntézy a od nich odvozených 

úkonů. Tento proces se odehrává mezi člověkem a okolím a je podstatně spojen s řečí. Myšlení 

může být buď vědomé, při kterém je kontrolováno vědomím, nebo neuvědomované, při kterém 

kontrolováno vědomím není. Většina našich myšlenkových operací spadá pod myšlení vědomé. 

(Hartl, 2010). 

Čáp (2001) upřesňuje vliv okolí na myšlení, které je zprostředkovaným procesem, který 

zobecňuje získané pojmy a představy. K určení podstatných vztahů pak vedou procesy, které 

manipulují s myšlenkami a pojmy a vedou nás k vyjádření závěrů. 

Myšlení konkrétní a abstraktní 

Hartl (2010, str. 324) uvádí, že myšlení abstraktní je „myšlení charakteristické schopností 

konceptualizace a zobecňování symbolů verbálních nebo neverbálních.“ A že je to „kognitivní 

funkce založená na umění přesouvat podle potřeby myšlenkovou pozornost od konkrétních jevů 

k abstraktním, od celku k jeho částem.“ (Hartl, 2010, str. 324). 

Oba tyto typy myšlení spadají do vývojového stadia myšlení podle J. Piageta, který vidí 

konkrétní myšlení jako druhé stadium myšlení a abstraktní myšlení jako třetí stadium myšlení. 

Ve stadiu konkrétního myšlení potřebuje jedinec doslovné nebo názorné vysvětlení, aby dospěl 

k porozumění. Ve stadiu abstraktního myšlení je jedinec schopen ideu generalizovat neboli 

zobecňovat a také je schopen procesu konceptualizace neboli je schopen osvojit si pojem s 

podporou myšlenkových operací. (Piaget, Inhelderová, 2010). 
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2.2 Psychologické teorie 

„Tak jako dítě není ze somatického pohledu jakousi proporcionální zmenšeninou rozměrů 

dospělého člověka, není ani jeho způsob přemýšlení zmenšeninou uvažování dospělého“ (Čáp, 

2001, str. 411). 

Jak ukázala předchozí podkapitola, k rozvoji historického myšlení potřebujeme mít jistá 

psychologická východiska. Rozvoj těchto východisek u dětí zkoumá vývojová psychologie, 

v rámci které vzniklo velké množství teorií. Tyto teorie spojuje názor, že vývoj je proces, který 

je tvořen určitými stadii, která se od sebe kvalitativně liší. Pořadí těchto vývojových fází je 

neměnné a univerzální. (Blatný, 2016). 

Z pohledu této práce nás nejvíce zajímá období mladšího školního věku, který je vymezen 

obdobím 6-10/11 let. Dítě tohoto věku je zvídavé, má radost z nabývání dovedností, převládá 

u něj výkonová motivace, potřeba úspěchu a uznání, snadno se nadchne pro něco nového. (Čáp, 

2001). 

V následujících částech práce si představíme 3 vývojové teorie, ze kterých můžeme vycházet 

při budování historického myšlení. 

2.2.1 Jean Piaget 

Švýcarský psycholog Jean Piaget přichází s teorií kognitivního vývoje, který rozdělil do pěti 

stádií. Podle Piageta je kognitivní rozvoj spojen s organickým růstem, při kterém jde především 

o vývoj nervové soustavy. Dalšími důležitými faktory jsou podněty z okolí, sociální vztahy a 

získané zkušenosti při manipulaci s předměty. Tyto faktory mohou hrát roli v urychlení nebo 

zpomalení kognitivního vývoje. (Piaget, Inhelderová, 2010). 

Piaget (1999) uvádí pět období kognitivního vývoje: 

 období senzomotorického vývoje ve věku 0-18 měsíců, 

 období symbolického myšlení ve věku 2-4 let, 

 období názorného myšlení ve věku 2/3 – 6/7 let, 

 období konkrétních operací ve věku 7/8-11/12 let, 

 období formálních operací ve věku 12 a více let. 

Žáci mladšího školního věku se tedy nacházejí ve stadiu konkrétních operací, někteří žáci by 

se mohli vyskytovat i v období formálních operací.  
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Podle Piageta se stadium konkrétních operací projevuje tak, že se dítě začne soustředit na více 

aspektů jednoho předmětu nebo jevu. Tomuto přechodu se říká decentralizace. Dítě realizuje 

konkrétní úkony, které se přímo týkají daného předmětu. „Mezi konkrétní operace patří 

například klasifikace (třídění, řazení), logicky-aritmetické a časoprostorové operace.“ (Blatný, 

2016, str. 30). 

Čáp (2001) dodává, že je myšlení dětí tohoto věku svázáno s názornou ukázkou předmětů nebo 

procesů i s názorným poznáním. Na začátku tohoto období dochází u dítěte ke změně v pohledu 

na svět. Dítě se zajímá o reálné fungování světa, které chce dopodrobna a objektivně poznat. 

Toto jeho stanovisko ke skutečnosti popisuje termín realismus. 

Ve stadiu formálních operací je jedinec schopný zobecňovat a vytvářet hypotézy, také se 

objevuje formální myšlení. (Blatný, 2016). Je to také vývojové období „nejčastěji ve věku 11-

12 let, kdy děti začínají myslet abstraktně, logicky a systematicky.“ (Hartl, 2010, str. 325). 

K Piagetově teorii patří také teorie, jak dítě adaptuje nároky vnějšího prostředí do svých 

vnitřních schémat. Tuto adaptaci zajišťují procesy asimilace a akomodace. Proces asimilace 

se objevuje ve chvíli, kdy nové objekty nebo jevy odpovídají nebo se začleňují do již 

existujících schémat dítěte, vytvořených na základě vlastních zkušeností. Proces akomodace se 

naopak vyskytuje ve chvílích, kdy se dítě přizpůsobuje tlaku okolí. Tyto procesy se dítě snaží 

držet v rovnováze. Asimilační schémata se s věkem jedince mění, odráží se v nich míra 

kognitivní vyspělosti. Asimilace nového poznatku může proběhnout dvěma způsoby, a to podle 

toho o jaký typ poznatku se jedná. Pokud nový poznatek odpovídá struktuře již existujícího 

schématu, dítě tento poznatek přizpůsobí poznatkům stávajícím. Pokud nový poznatek 

neodpovídá existujícím schématům, je nutné existující schéma restrukturovat. V tu chvíli si žák 

uvědomuje, že není schopen tento poznatek zpracovat osvojeným postupem, a rozhoduje se, 

zda poznatek odmítne, nebo jestli začne s restrukturací svých dosavadních schémat. (Čáp, 

2001). 

2.2.2 L. S. Vygotskij 

Ruský psycholog Lev Seniovič Vygotskij přichází s teorií, že psychický vývoj člověka je 

výrazně ovlivněn kulturou a prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje. Podle Vygotského na 

nás okolní svět klade požadavky na naše chování, sebezdokonalování a cíle, kterých chceme 

dosáhnout. Tyto požadavky klademe i sami na sebe. Množství a kvalita všech těchto požadavků 

ovlivňují náš osobnostní rozvoj. (Čáp, 2001) 

Čáp (2001, str. 196) uvádí, že druhy požadavků dělíme na: 
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 Nedostatek požadavků, při kterém se naše osobnost nerozvíjí nebo je její rozvoj 

oslaben. 

 Střední požadavky, které jsou na mírně vyšší úrovni než současné dispozice jedince. 

Postupným zvyšováním úrovně požadavků dochází k příznivému vývoji jedincových 

vlastností, na které tyto požadavky cílily. 

 Požadavky vysoce překračující současné předpoklady, které jsou na mnohem vyšší 

úrovni než současná dispozice jedince. Kladení takovýchto požadavků má za výsledek 

narušení stavu a činnosti jedince, a může vést i k celkovému narušení osobnostního 

vývoje jedince.  

Aby byl vývoj jedince optimální, je důležité soustředit se na jeho úroveň současnou a úroveň 

budoucí. Vygotskij v tomto směru uvádí tzv. zóny nejbližšího vývoje, ve kterých se zaměřuje 

na rozdíl úrovně řešení zadaných požadavků dítětem s pomocí  a bez pomoci dospělého. Tím, 

že dítě za pomoci dospělého zvládne těžší požadavky, posouvá se tak ve svém kognitivním 

vývoji. Vygotskij tvrdí, že „pomoc dopělých má urychlovat psychický vývoj dítěte.“ (Čáp, 2001, 

str. 413).  

2.2.3 Jerome Bruner 

Z teorie J. Piageta i L. S. Vygotského vychází americký psycholog Jerome Bruner.  Ke 

zmíněným teoriím přidává schopnost porozumění struktury učiva, čímž myslí hledání 

souvislostí a poznávání spojitostí mezi věcmi. (Bruner, 1965). 

Bruner (1965) popsal čtyři fáze učení:  

 Fáze zprostředkování, při které dochází k primární mentální aktivitě. 

 Fáze uvažování, při které se jedinec snaží o porozumění daného poznatku. 

 Fáze sdílení, při které probíhá diskuze o získaných poznatcích. 

 Fáze kulturní, při které jedinec konfrontuje nabyté znalosti s vlastní kulturou a zamýšlí 

se nad přínosem získaných vědomostí. 

Bruner (1965) tvrdí, že žákům má být umožněn prožitek z objevování, aby se z nich stali  

badatelé. Říká, že „…žák učící se fyzice má být skutečně fyzikem, žák učící se chemii má být 

skutečně chemikem a žák učící se historii má být skutečně historikem…“ (Bruner, 1965, str. 5-

6). Podle Brunera nezáleží na objevu samotném, ale na tom, jaké myšlenkové úsilí k jeho 

objevení vynaložíme. 
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Na základě výše uvedených teorií můžeme předpokládat, že uzpůsobení učiva na úroveň žáků 

mladšího školního věku nebo lehce nad jejich úroveň nám umožňuje naučit žáky pojmy, 

poznatky a podobu přemýšlení, které bychom očekávali spíše u žáků staršího věku. To se týká 

i historického myšlení. Jak prokázaly výzkumy, na které se odkazují Heykingová a Wineburg, 

žáky mladšího školního věku lze vést k historickému myšlení, pokud vyučující zapojuje 

aktivity, které tento druh myšlení podporují. 

Jak podotýká Heykingová (2004), historické myšlení nezahrnuje jen myšlení o minulosti, ale 

také o tom, jak naše činy mohou ovlivnit budoucnost.  
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Praktická část 

V praktické části své diplomové práce se budu zabývat popisem tematického celku „Vláda 

Přemyslovců v Čechách“, který navrhuje možné pojetí výuky tohoto tématu na ZŠ. 

Při plánování tematického celku jsem vycházela  z cílů RVP, tedy z rozvoje klíčových 

kompetencí a z očekávaných výstupů z tematického okruhu Lidé a čas. Toto pojetí jsem 

obohatila o další podněty, získané ze zahraničních kurikul a z myšlenek kanadské pedagožky 

A. Heykingové a amerického pedagoga S. Wineburga.  

Inspirací z prostudovaných zahraničních kurikul mi byla práce s již nabytými vědomostmi 

žáků, s prožitkem žáků, se samostatným vyhledáváním informací a shromažďováním dat, a také 

práce s primárními a se sekundárními zdroji, které žáci využívají k vyhledávání informací, k 

jejich shromáždění a reprodukci, v čemž je zahrnuta i práce s primárními zdroji. Dále se 

v těchto kurikulech vyskytuje zaměření na hledání příčiny a důsledku, na které jsem soustředila 

aktivity, při kterých se hledaly důvody a výsledky sporů mezi Ludmilou a Drahomírou a sv. 

Václavem a Boleslavem I. Ze všech zmiňovaných zahraničních kurikul jsem si také vzala cíl 

probudit zájem žáků o historii. Z australského kurikula, které vychází z dosavadních znalostí a 

představ žáků o minulosti a pracují se čtyřmi základními otázkami, jsem se snažila zahrnout 

dvě z těchto otázek a to: „ Co víme o minulosti?“ a „Jak dříve žili obyvatelé Čech?“ (Otázky 

jsou modifikované tak, aby odpovídaly českému kontextu). Z kanadského kurikula jsem se 

zaměřila na téma utváření národního kulturního dědictví a podíl minulých dob a společností na 

jeho vznik, a také na nahlížení na situaci z různých perspektiv. 

S kanadským kurikulem má spoustu společného A. Heykingová, od které jsem využila 

myšlenky o přehodnocování domněnek o minulosti, především v období Boleslava I. a 

Boleslava II.. Stejně tak jako snahu o posuzování nových informací nebo jiného názoru 

s odstupem, také u Boleslava I. a sv. Václava nebo u nashromážděných informací o posledních 

Přemyslovcích. Dále jsem se inspirovala myšlenkou, že by se žáci měli zamýšlet nad zdroji 

poznatků o historii a jejich spolehlivosti, kterou jsem využila především v prvním bloku tohoto 

celku. Také jsem zahrnula aktivity k chronologickému řazení událostí, které Heykingová 

zmiňuje jako součást historického myšlení. Další inspirací mi byly myšlenky o zasazování 

informací do kontextu a citu pro empatie, které má Heykingová společné s Wineburgem. Od 

Wineburga, který vychází z americké kultury vzdělávání, jsem převzala kladení správných 

otázek, a to, že historické myšlení úzce souvisí s faktickou znalostí. 
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Řídila jsem se také vzdělávacím programem školy, na které byl projekt realizován, své návrhy 

jsem projednávala s třídní učitelkou, která mi spíše radila ohledně žáků a jejich dosavadních 

znalostí, dovedností a zkušeností, v rámci obsahu tematického celku mi však nechala volnou 

ruku. Tematický celek je naplánován pro školu s programem Začít spolu1, proto se 

nejdůležitější část celku bude odehrávat v centrech, ve kterých jde o prolnutí tohoto tématu 

s dalšími předměty. Tématem navrženého bloku jsou poslední Přemyslovci. Práce v centrech 

žákům umožní vytvořit si vlastní portfolio s nejdůležitějšími poznatky, které jim dále pomůže 

orientovat se v daném období a také jim po celou dobu umožňuje rozvíjet klíčové kompetence 

(kromě kompetence občanské). 

  

                                                             
1 Popis programu Začít spolu můžete najít na těchto stránkách: 

http://www.sbscr.cz/old/index602b.html?t=1&c=82 

http://www.sbscr.cz/old/index602b.html?t=1&c=82
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3. Popis pojetí tematického celku 

3.1 Obecná charakteristika pojetí tematického celku 

Mým záměrem navrženého tematického celku je zahrnutí výše zmíněných specifik 

zahraničních kurikul a myšlenek o rozvoji historického myšlení do výuky. 

Hlavními cíli tohoto celku je rozvoj klíčových kompetencí a rozvoj kompetence historického 

myšlení. Všechny zmíněné kompetence by měly být rozvíjeny pomocí aktivit, které budou 

zaměřeny na práci s fakty a promýšlení souvislostí, k čemu mají žáky dovést vhodně položené 

otázky 

K naplnění komplexního cíle by měly dopomoci zvolené dílčí cíle v kognitivní oblasti, které se 

opírají o obsah učiva, kterým je získat základní vědomosti a představy o životě a kultuře za 

doby Přemyslovců. 

V kognitivní oblasti byly zvoleny tyto vzdělávací cíle: 

 Žák dokáže objasnit význam určitých historických událostí. 

 Žák dokáže uvést klady a zápory různorodé zahraniční politiky panovníků. 

 Žák analyzuje důležité informace z poskytnutých zdrojů a následně tyto informace 

demonstruje svým spolužákům. 

 Žák dokáže vyjmenovat a popsat základní znaky románské kultury a následně rozlišit 

románské stavby od staveb jiných slohů. 

 Žák přemýšlí nad příčinou a důsledkem různých událostí. 

 Žák využívá primární a sekundární zdroje k vyhledávání informací, a také je využívá 

k nahlížení na události z různých úhlů pohledu. 

 Žák zvládne navrhnout vlastní středověkou listinu (vlastním návrhem by se měla žákům 

propojit znalost a porozumění středověkým písemnostem).  

K rozvoji klíčových kompetencí by měly dopomoci zvolené dílčí cíle v afektivní oblasti. 

V afektivní oblasti byly zvoleny tyto cíle: 

 Prohloubit zájem žáků o českou historii. 

 Rozvíjení pocitu sounáležitosti s předky na našem území za pomoci významným 

historických momentů. 

 Uvědomit si a ocenit historické dědictví, které nám naši předkové z této doby na našem 

území zanechali. 
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Pro stanovení cílů jsem si vybrala revidovanou Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů 

(Byčkovský a Kotásek, 2004) a taxonomii afektivních cílů podle D. B. Kratwohla (Kalhous, 

Obst, 2009). 

Při plánování celku jsem brala v potaz, že žáci čtvrtého ročníku základní školy budou zřejmě 

nějaké informace o Přemyslovcích znát. Avšak že tato jejich znalost bude útržkovitá, 

nepospojovaná a žáci si nejspíše nebudou uvědomovat, že se týká daného tématu. 

Před realizací tematického celku jsem analyzovala obsah učiva, který by měl být žákům 

zpřístupněn. Také jsem hledala operacionalizaci učiva, nejen pro práci v centrech. 

Zvolené pojetí tohoto tematického celku je naplánováno pro jednu třídu čtvrtého ročníku 

základní školy, na 15 vyučovacích hodin, které jsou nesourodě rozděleny do čtyř částí: 

První část 

První část tematického celku je sestavena jako pojící část mezi právě probranou látkou o Velké 

Moravě a obdobím posledních Přemyslovců, na které je cílená druhá a třetí část celku. Jsou jí 

věnovány dvě vyučovací hodiny. 

Tato část se zaměřuje na vznik českého státu a jeho raný vývoj. Předpokládá alespoň základní 

znalosti žáků, odkazuje se především na projekt o sv. Václavu, který třída kdysi absolvovala. 

Proto se aktivity zaměřují i na hledání příčin a důsledků událostí z té doby, na práci s obsahem, 

formování vlastního názoru, nahlížení na události z různých perspektiv a kladení otázek. 

Druhá část 

Na druhou část celku je kladen největší důraz. Tato část je připravená v centrech, která 

odpovídají programu Začít spolu (na který se škola zaměřuje). Časová dotace této části je deset 

hodin, dvě hodiny denně po dobu jednoho týdne. 

Obsahově se tato část zaměřuje na období Posledních Přemyslovců, panovníky, události a 

kulturu. Průběh práce v centrech je sestaven tak, aby co nejpřirozeněji rozvíjel klíčové 

kompetence. Aktivity v centrech cílí na vyhledávání informací, shromažďování dat a jejich 

následné využité ve třetí části celku. Dále na práci s primárními a sekundárními zdroji a na 

prožitek žáka, který jim dopomůže k pochopení některých historických struktur. 

Třetí část 

Ve třetí části se i nadále pracuje na období posledních Přemyslovců. Práce se odvíjí od práce 

žáků ve druhé části. Jejich získané poznatky se prezentují, porovnávají s videozáznamem a 
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projednávají. Tato část cílí na kladení otázek a porovnávání informací z různých zdrojů. Také 

se zde odvedená práce žáků hodnotí. Této části jsou věnovány dvě vyučovací hodiny. 

Čtvrtá část 

Čtvrtá část má za cíl zjistit faktografickou znalost žáků o tematickém celku. Jelikož je 

faktografická znalost důležitým podkladem pro rozvoj historického myšlení, především 

v utváření vlastních úsudků, zapojila jsem tuto část do tohoto celku, vím však, že to není 

nejdůležitější částí připraveného celku. Také mi přijde zajímavé vidět, jak si znalosti získávané 

debatami a vlastní prací žáci pamatují. Pracuje s nabytými vědomostmi, ale i se získanými 

portfolii žáků. Této části je věnována jedna vyučovací hodina. 

V každé části tematického celku je věnován čas na reflexi s žáky. Při každé aktivitě, která 

pracuje s vytváření úsudku nebo vlastního názoru, se stanoviska žáků zopakují, aby při 

nedorozumění, mohli žáci svůj názor upřesnit. 

3.2 Příprava pojetí tematického celku 

Pro realizaci tematického celku jsem si vybrala třídu 4. C základní školy Petřiny Sever na Praze 

6. Protože se tato základní škola zaměřuje na program Začít spolu, a protože se třídní učitelka 

této třídy snaží vést žáky k učení prostřednictvím zážitků a projektů, byla tato třída vybrána 

jako vhodná k realizaci připraveného tematického celku. Třída je zvyklá pracovat ve skupinách, 

je navyklá na rozmanitost úkolů, přístupů a metod. 

3.2.1 Výběr informačních zdrojů 

Pro realizaci celku bylo nutné vybrat odpovídající materiál pro žáky čtvrtého ročníku ZŠ. 

Prostudovala jsem odborné publikace, ve kterých jsem našla materiál vhodný obsahem i formou 

pro tuto věkovou kategorii. Tyto materiály jsou uvedeny v příloze č. 2. Kromě odborných knih 

a učebnic jsem našla zdroje i v umělecké próze či v historicky změřených časopisech Časostroj, 

Tajemství české minulosti a Živá historie. Využité také byly vybrané díly videí z cyklu Dějiny 

udatného českého národa. 

Dále jsem pro žáky připravila obrazové materiály, kopii úryvku Zlaté buly sicilské včetně 

upravené verze tohoto úryvku a pracovní listy, na kterých byla uvedena další fakta (ta byla 

ověřena v odborných publikacích). Tyto materiály jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4. 

Všechny tyto materiály a informační zdroje byly prodiskutovány a schváleny třídní učitelkou, 

která mohla lépe odhadnout schopnosti žáků své třídy při používání poskytnutých materiálů. 
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3.2.2 Potřebné materiální vybavení 

Toto pojetí tematického celku není po stránce materiálního vybavení moc náročné. Žáci 

potřebují své sešity a psací potřeby. Dále jsou nutné výtvarné potřeby (tuš, perka, vodovky a 

tempery, štětce, modelína, lýko), nůžky, lepidlo, čtvrtky velikosti A3, hnědé či béžové čtvrtky 

velikosti A4, připravené zadání pro práci v centrech a tomu přidružený materiál a 

předpřipravená myšlenková mapa. V rámci 2. a 3. části celku je také nutný přístup k počítači 

s internetovým připojením (pro splnění úkolů a zhlédnutí edukačních videí). 

Náročnější na přípravu bylo zadání pro práci v centrech, které budu podrobněji popisovat 

v podkapitole o druhé části.  
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4. Realizace tematického celku 

Jak bylo popsáno výše, pojetí tematického celku je rozděleno do čtyř částí s různou časovou 

dotací za použití rozličných forem práce. Všechny tyto části budou podrobněji popsány 

v následujících podkapitolách. 

4.1 První část 

První část je rozdělena do dvou setkání, přičemž každé setkání trvá jednu vyučovací hodinu. 

Cílem tohoto setkání je propojit jejich dosavadní znalosti, předpokládají se především znalosti 

o sv. Václavu a jeho době, s novými poznatky o začátcích českého státu do doby Přemysla 

Otakara I. (jeho vyjímaje). Propojení znalostí by mělo vést k otázkám, hledání příčin a důsledků 

sporů mezi Ludmilou a Drahomírou, sv. Václavem a Boleslavem I., a také na příčinu vzniku 

stařešinského řádu a jeho důsledků. A také by mělo vést k nahlížení na události z různých úhlů 

pohledu. 

4.1.1 Harmonogram prvního setkání 

Časová 

dotace 

Aktivita Forma práce a výuková 

metoda 

2 minuty Seznámení se, úvod do tématu Práce celé třídy, diskuze 

5 minut Myšlenková mapa „Sv. Václav“ 

 Aktivita se snaží zjistit, co si žáci 

o sv. Václavu a jeho době pamatují 

z předchozího projektu. 

Práce ve skupinách po 5-6, 

následuje práce celé třídy, při 

které se vytvoří jedna společná 

myšlenková mapa. 

Brainstorming, diskuze vedená 

žáky, vyučující do debaty 

nezasahuje. 

15 minut Počátek českého státu 

 Cílem aktivity je dostat se zpětně 

od myšlenkové mapy k počátkům 

českého státu, k ovlivnění českého 

státu Velkomoravskou říší, k 

možným  příčinám a důsledkům 

Práce celé třídy, rozhovor, 

výklad 
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sporu mezi Ludmilou a 

Drahomírou.  

 Ke konci se třída vrátí k sv. 

Václavovi a doplní informace, 

které považují za důležité. 

10 minut Spor mezi svatým Václavem a 

Boleslavem I. 

 Cílem této aktivity je promýšlet 

možné příčiny sporu mezi sv. 

Václavem a Boleslavem I., a 

zformulovat jeho dopady na český 

stát a zahraniční politiku. 

 První část této aktivity (četba 

kapitoly Jak hodného Václava zlý 

Boleslav vraždil z knihy od 

Zdeňka Šmída Jak jsme se nedali 

aneb kapitoly z dějin národního 

úpění) by mohla žáky motivovat 

k četbě historicky zaměřených 

knih. 

Práce celé třídy, četba a diskuze 

5 minut Vyjádření vlastního názoru na zahraniční 

politiku 

 Cílem aktivity je zamyšlení nad 

výhodami a nevýhodami různého 

vedení zahraniční politiky podle 

knížete Václava a Boleslava I.. 

 Svůj názor žáci vyjádří a podloží 

argumenty.  

Samostatná práce, celá třída, 

diskuze 

4 minuty Vláda Boleslava I. Celá třída, diskuze a rozhovor 
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 Cílem aktivity je propojit znalosti 

o Boleslavovi I. a zhodnotit, jaký 

byl panovník. 

4 minuty Reflexe hodiny Diskuze 

 

4.1.2 Popis průběhu prvního setkání 

Obsah aktivit je popsán v tabulce v předchozí podkapitole, zde popíši realizaci setkání a 

vyhodnocení situací, které měly potenciál k rozvíjení kompetence historického myšlení. 

První aktivita 

V první aktivitě žáci zrekapitulovali své znalosti o Velkomoravské říši a sami přišli s tím, že 

nás čekají Přemyslovci, o kterých ale spontánně nedokázali uvést žádné poznatky ani si 

nepředstavili nikoho konkrétního. Připravenými nápovědami jsem je navedla na svatého 

Václava. Nápovědy vedly přes státní svátek 28. 9., k patronovi české země, po zavraždění 

vlastním bratrem. 

Svatý Václav byl vybrán kvůli projektu, který třída dříve absolvovala. Je možné, že si žáci sv. 

Václava nepropojili s Přemyslovci. 

Druhá aktivita 

Ve druhé aktivitě žáci pracovali s myšlenkovou mapou, která měla aktivizovat jejich 

přemýšlení o sv. Václavu a jeho době. Při vyplňování myšlenkové mapy pracovala většina 

skupin velmi dobře, u jedné jsem si všimla, že si nemůže na nic vzpomenout, a proto čekali na 

to, co řeknou ostatní. Tato skupina začala pracovat ve chvíli, kdy jsme spojovali myšlenkové 

mapy dohromady na tabuli a ona získala potřebné připomenutí o tématu. Žáci uváděli různá 

fakta, která jsme ale nepropojovali k obecnějším pojmům. 

Aby byl příště využit potenciál myšlenkové mapy, je důležité propojovat pojmy, a také do ní 

dopsat informace, které se získají doptáváním tak, aby se mohla myšlenková mapa dále větvit 

a jít od konkrétních faktů k obecnějším pojmům. 

Třetí aktivita 

Cílem této aktivity je porozumět časovým vztahům mezi Velkou Moravou a vládou 

Přemyslovců, na základě porozumění časových vztahů mohou porozumět i tomu, jaký vliv na 
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sebe měli. Dalším cílem je nechat žáky přemýšlet o důvěryhodnosti zdrojů, které o této době 

máme. 

S žáky jsme debatovali o tom, odkud získáváme poznatky o této době. Došli jsme k tomu, že 

téměř jediným zdrojem je Kosmova kronika a na otázku, v čem by mohl být jeden zdroj 

problematický, jeden z žáků prohlásil: „Napsal to tak, jak chtěl, ale nemusela to být úplně 

pravda.“ Tento názor jsem ještě rozvedla, ptala jsem se žáků, jak jsou kroniky psané. „ Když 

píšem kroniku v oddíle, tak nám vedoucí vždycky říkají, abychom tam psali, jaký z toho máme 

pocity. Jako, že má být ten zápis osobní.“ Prohlásil po dalších otázkách, zda někdy psali zápis 

do kroniky, jiný žák. Z toho jsme usoudili, že k objektivnější interpretaci je potřeba více zdrojů. 

S žáky jsme přešli k souběžnosti dění v Čechách a na Velké Moravě pomocí křtu Bořivoje a 

Ludmily. Žádný z žáků si nedovedl propojit křest s rozvojem českého území. Přes křest 

Bořivoje a Ludmily jsme se dostali k rozvoji křesťanství u nás, kde bylo obyvatelstvo 

pohanského vyznání. Při zmínce o Ludmile jedna z žákyň prohlásila: „ Ta (Ludmila) pak byla 

zabitá Drahomírou.“ S žáky jsme pak hledali možné příčiny Drahomířina činu. „Protože na 

Ludmilu žárlila.“, „Protože chtěla vládnout.“, „Protože jí vadilo, že má Václav, jako její syn, 

radši Ludmilu, než ji.“, „Protože se chtěla starat o Václava sama.“ Toto byly hlavní možné 

příčiny sporu, se kterými žáci přišli. Dohromady jsme si shrnuli důvody sporu: touha po moci 

a vliv na Václavovu výchovu. 

Z odpovědí žáků, a reakcí na tyto odpovědi, ohledně problematiky kronik bylo patrné, že 

pochopili možnou nespolehlivost takového zdroje. Příště by však bylo lepší, kdyby se 

postupovalo naopak, od jejich osobní zkušenosti se psaním kronik k obecné problematice 

subjektivity v kronikách. Chronologická souběžnost Velké Moravy a počátku Přemyslovců 

v Čechách byla postavena na dřívější znalosti žáků, ale tím, že si to i přes značné nápovědy 

nedokázali žáci propojit, nemyslím si, že by k představě o této souběžnosti došlo. Při hledání 

možných příčin sporu mezi Ludmilou a Drahomírou byla patrná dřívější znalost sporu a 

především úhel pohledu žáků, ze kterého bylo patrné, že považují Ludmilu za kladnou postavu 

v příběhu a Drahomíru za zápornou. Příště by bylo dobré s tímto více pracovat, aby žáci viděli, 

že situace může mít více interpretací, a aby rozvíjeli svůj cit pro empatii. Žáci by například 

mohli popsat tuto situaci z pohledu Drahomíry. 

Čtvrtá aktivita 

Vybraná kapitola z knihy Zdeňka Šmída Jak jsme se nedali aneb kapitoly z dějin národního 

úpění. by měla být uvedena tak, aby žáci pochopili, že autor bere historické události s humorem, 

a tak je jeho výpověď o událostech přibarvená. Také, že autor popisuje, jak se mohli lidé 
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z příběhu cítit, ale že tyto jejich pocity nemá podložené historickými prameny. Vybraná 

kapitola Jak hodného Václava zlý Boleslav vraždil může žákům pomoci k představě, jak se 

mohli sv. Václav nebo Boleslav I, cítit nebo také slyšet příběh z jiného úhlu pohledu, než jsou 

zvyklí. Také se zde pracuje na rozvíjení dovednosti práce s obsahem. Popis Václava a Boleslava 

by měl vést žáky k využití obou perspektiv při nahlížení na jejich spor, ne jen z pohledu 

Václava.  

Po přečtení tohoto textu žáci vybírali informace, které jim považovali za důležité a svůj výběr 

vysvětlovali. Z vybraných informací žáci vyvodili rozdílný přístup Václava a Boleslava 

k řešení konfliktů se saským králem Jindřichem Ptáčníkem, tedy přístup placení za mír a přístup 

válčení. 

Pátá aktivita 

Žáci si probrali klady a zápory obou přístupu řešení konfliktu. Svůj postoj k tomuto problému 

vyjádřili postavením se na osu, kdy jeden z konců představoval válčení a druhý placení daně za 

mír. V této třídě se žáci rozdělili na tři skupiny. Skupinu, která by platila daň z míru, tvořily 

samé dívky. Ty také prohlásily: „ Je lepší platit za to, že není válka, protože nikdo neumírá. A 

hlavně, když je válka, tak se tím země ničí.“ Skupina, která by použila vojenskou sílu, byla 

tvořena chlapci. Ti naopak řekli: „Když válčíš, tak aspoň nevypadáš jako slaboch před 

ostatníma státama. A když hodně vyhráváš, tak se tě pak bojí a někdo by pak mohl naopak platit 

nám.“ Poslední skupina byla tvořena chlapci i dívkami. Tato skupina tvrdila: „To záleží na tom, 

jak je ten druhý stát silný. Kdyby byl o hodně silnější, tak bychom taky platili, ale kdyby to bylo 

vyrovnaný nebo byl slabší, tak bychom bojovali. Nebo bychom si našli silný spojence, který by 

nám pomohli v tom bojování.“ 

Z odpovědí žáků je jasné, že byly využity všechny možné postoje. Při argumentaci svůj názor 

žádný z žáků nezměnil. U většiny chlapců se projevil přístup hájení své, nebo státní, cti, u 

většiny dívek přemýšlení nad ostatními, než nad tím, do jaké pozice je jejich rozhodnutí staví. 

U skupiny, která by střídala přístup podle okolností, se projevila aplikace poznatků o zvážených 

pro a proti v různých situacích. 

Šestá aktivita 

Na dotaz proč Boleslav zabil svého bratra, se objevily tyto názory: „Protože chtěl vládnout.“, 

„Protože chtěl moc.“, „Nelíbilo se mu, že Václav platí tu daň.“, „Chtěl válčit a ne platit.“ 

„Myslel si, že je Václav slabý panovník.“ Nad tím, že po vraždě bratra začal vládnout, se žáci 

nepozastavili. Když se žáci dozvěděli, že po letech válčení, také začal platit daň z míru, jeden 
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z žáků prohlásil: „ Tak to si moc nepomohl.“ Načež mu jiný spolužák odvětil: „Aspoň to ale 

zkusil.“ 

Žáci zvládli interpretovat důvody zavraždění sv. Václava Boleslavem, které jsme vyčetli 

z knihy, a které také znali z předchozího projektu. To, že se žáci nepozastavili nad faktem, že 

Boleslav vládl po zabití vlastního bratra, přičítám předchozí znalosti této události. Buď se o 

tom bavili předtím, a nebo to brali jako jasně danou informaci. Pro rozvoj historického myšlení 

je však tato situace příhodná, a proto bych se příště žáků cíleně zeptala, zda jim na této situaci 

nepřijde něco zvláštního a nechala bych je to porovnat se současností. I přesto, že se žáci 

dozvěděli o rozkvětu české země za Boleslavovy vlády, vypadalo to, že je více zajímá fakt, že 

zabil svého bratra. K jinému pohledu by mohla pomoci práce s více zdroji a prameny, které by 

ukazovaly na způsoby politického boje v raném středověku, na Boleslavův vliv na Čechy, 

porovnání dosažených výsledků během vládnutí nebo debata na toto téma. 

Sedmá aktivita 

Při reflexi žáci uváděli především historická fakta. Někteří žáci řekli, že vědí „… proč 

Drahomíra nechala Ludmilu zabít.“ Kladla jsem jim také otázky typu: „Jak byste popsali 

svatého Václava? Nebo „ Co se na Václavově vládě nelíbilo Boleslavovi?“ Spontánně však 

žáci moc diskuzní témata nezmiňovali. 

4.1.3 Harmonogram druhého setkání 

Časová dotace Aktivita Forma práce a výuková metoda 

5 minut Aktivizace žáků 

 Cílem této aktivity je 

připomenout si poznatky 

z minulého setkání a navodit 

atmosféru k pokračování ve 

výkladu. 

Celá třída formou diskuze 

12 minut Boleslav II. 

 Cílem aktivity je shromáždit 

důležitá fakta o Boleslavovi 

II. 

Celá třída formou rozhovoru a 

výkladu 

4 minuty Jak mohou být přízviska zavádějící? Celá třída formou diskuze. 
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 Cílem této aktivity je porovnat 

s žáky přízviska knížat na 

základě jejich činů. 

14 minut Období Oldřicha a Břetislava 

 Cílem aktivity je získat 

základní informace a 

představu o tomto období. 

 Tato aktivita spoléhá na 

dřívější znalost žáků pověstí o 

Oldřichovi a Břetislavovi. 

Celá třída formou diskuze 

5 minut První čeští králové 

 Fakta o prvních českých 

králích vytváří základ pro 

Zlatou bulu sicilskou. 

Celá třída formou výkladu a 

rozhovoru. 

5 minut Reflexe hodiny Celá třída formou diskuze 

 

4.1.4 Popis průběhu druhého setkání 

Obsah aktivit je opět popsán v tabulce v předchozí podkapitole, zde popíši realizaci setkání a 

vyhodnocení situací, které měly potenciál k rozvíjení kompetence historického myšlení. 

Druhá aktivita 

Ve druhé aktivitě je pozornost zaměřena na Boleslava II., na jeho způsob upevňování moci, 

žákům se předestře problém s rostoucím vlivem rodu Slavníkovců a jeho řešení. Dále se zabývá 

využíváním rodinných příslušníků k vytváření spojenectví a rozvoj křesťanství v jeho době, 

který nastal díky zakládání kostelů, klášterů a biskupství. Tato aktivita vede žáky k porovnání 

řešení konfliktů tehdy a dnes. Také jim ukazuje způsob rozšiřování území nebo vytváření 

spojenectví pomocí domluvených sňatků, které se dnes v naší kultuře nevyskytují. 

Jelikož jsou žáci z Petřin a jejich okolí, zapojila jsem do vyprávění pověst o založení 

Břevnovského kláštera. Při otázce řešení problému se Slavníkovci jeden z žáků z legrace 

prohlásil, že by je všechny vybil, potom se třída divila, že se to opravdu stalo. Jedna z žákyň se 

zeptala, jestli to nikomu v Čechách nevadilo, že jejich panovník vyvraždí celý rod. Další se 
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ptali: „Snažil se před tím s nima nějak domluvit?“ Jiný žák prohlásil: „ Takže Boleslav nejdřív 

se svatým Vojtěchem založí klášter, a potom mu zabije celou rodinu?“ 

Z otázek žáků a jejich reakcí na události je vidět, že žáci se na tyto historické události dívají 

z dnešní perspektivy, kdy je podobné řešení konfliktů nepatřičné a žáci na něj nejsou zvyklí. 

Na to ukazuje i další otázka, která předpokládá diplomatické řešení sporu. V tuto chvíli je 

důležitá práce s kontextem a přiblížení žákům myšlení té doby. Příště by bylo dobré zapojit 

diskuzi, kde by se porovnával přístup v minulosti a v současnosti, předcházet by ji měla 

zmíněná práce s kontextem. Podnětná mi přijde i poslední zmíněná otázka, ze které lze usoudit, 

že žák předpokládal přátelství mezi Boleslavem II. a sv. Vojtěchem. Mohlo by být zajímavé 

probrat otázku přátelství dříve a dnes. 

Třetí aktivita 

Žáky jsem s nápovědami dovedla k tomu, že je Boleslav I. Ukrutný a Boleslav II. Pobožný. 

Třída se nedokázala shodnout na tom, zda je u Boleslava II. důležitější to, že založil biskupství 

a kostely nebo, že vyvraždil celý jeden rod. Dalším tématem debaty bylo, kdo jim přijde víc 

ukrutný, zda Boleslav I., který zabil vlastního bratra, nebo Boleslav II., který vyvraždil celý 

rod. Na tom se třída také nemohla dohodnout. Jejich argumenty byly: „Zabít bratra je horší, 

protože je to rodina.“ Na to jedna žačka odvětila, že „Ale ten druhý Boleslav zabil mnohem víc 

lidí.“ Dále se objevil argument, že „Boleslav neměl zabíjet Václava jenom proto, že se mu 

nelíbilo, jak vládne.“, k tomu ho podpořil argument, že „ Boleslav II. se bál, že ho svrhnou, 

Boleslav zabil Václava, aby mohl vládnout.“ 

Názory žáků vyplývají z jejich dosavadních zkušeností, ve kterých se s reálnou likvidací 

nepřátel během svého života nepotkávají. Žákům je nutné vysvětlit historický kontext, ve 

kterém se události staly. Panovníci často dostávali k vládě prostřednictvím násilných činů, 

protože doposud nebyla jasně stanovena pravidla nástupnictví. O pokusech řešit tento problém 

se žáci dovídají v následující aktivitě. 

Čtvrtá aktivita 

V této části si žáci vzali slovo a prokázali dobrou znalost českých pověstí. Důležitým 

momentem byla otázka k žákům, zda vědí, jak se v té době dědila vláda. Většina žáků tvrdila, 

že vládne vždy nejstarší syn. Vysvětlila jsem jim, že Břetislav vydal zákon o tom, že vládnout 

bude vždy nejstarší z rodu, a také jsem jim řekla, že to moc dobře nefungovalo. Zeptala jsem 

se žáků, proč si myslí, že to nefungovalo. Jedna z žákyň řekla: „Protože každý pak chtěl být ten 
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nejstarší, aby mohl vládnout, tak se asi kvůli tomu navzájem zabíjeli.“ Tuto domněnku jsem 

žákům potvrdila. 

Domněnky žáků a vládě se opírali o jejich znalost se současným předáváním vlády. Žáci přišli 

na nevýhodu toho, že chtěl být každý nejstarší, a proto se navzájem likvidovali. Nespojili si 

s tím problém, který vychází z připravenosti vládnout. Budoucí panovníci byli a jsou většinou 

vychováváni k vládnutí, s čímž je spojeno i vzdělání. Příště by bylo dobré dát žákům za úkol 

sepsat výhody a nevýhody současnému předávání vlády, stejně tak sepsat výhody a nevýhody 

stařešinského řádu a tyto dva způsoby porovnat. Při zjišťování výhod a nevýhod stařešinského 

řádu by žáci měli možnost analyzovat knížecí spory a důsledky těchto sporů v průběhu času. 

Z tohoto porovnání by také mohlo vyplynout, který způsob je efektivnější a proč. 

Pátá aktivita 

Předposlední aktivita žáky seznámila s prvními českými králi s nedědičným titulem. Hlavním 

cílem této aktivity je připravit žáky na význam Zlaté buly sicilské, která přináší dědičný titul a 

také změnu dědění vlády. 

Šestá aktivita 

Při reflexi se třídou nám na tabuli vznikl zjednodušený rodokmen prvních Přemyslovců, který 

cílil na prohloubení chronologické řazení událostí a na spojení si těchto událostí s panovníky. 

Žáci uváděli faktografické znalosti a zajímavý jim přišel stařešinský řád (který tak 

nepojmenovali). 

Když žáci zmínili, že jim přišel zajímavý stařešinský řád, nezmínili argumenty proč. 

V budoucnu by bylo dobré cílit více na jejich argumentaci, pomoci by tomu měly i aktivity 

navržené do budoucna u aktivity čtyři. Rodokmen má napomoci s chronologií, do budoucna by 

mohlo být lepší zapojení aktivity s časovou osou, ve které by na lístečcích byly napsané události 

a žáci by je přidělávali na časovou osu a své zařazení by zdůvodňovali. 
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Obr. č. 1 – Zjednodušený rodokmen zhotovený žáky; zdroj: vlastní 

4.2 Druhá část 

Druhá část tematického celku se zabývá obdobím posledních Přemyslovců a je připravena pro 

práci v centrech. Práce v centrech vede k rozvíjení klíčových kompetencí, cílí na práci s 

primárními a sekundárními prameny, na rozvíjení dovednosti práce s obsahem a jeho 

analyzování, zlepšuje porozumění žáků témat pomocí zážitků a dovednostně-praktických 

metod. Všechny tyto dovednosti jsou součástí kompetence historického myšlení. Získané 

poznatky z této části využijí žáci při práce ve třetí části naplánovaného celku. 

Celá centra nesou název Život před tisíci lety a toto téma je obsaženo ve všech centrech. Každé 

centrum je pak lehce formováno na základě jiného předmětu. Cílem každého centra je však 

získávání informací o době posledních Přemyslovců, které si žáci mohou založit do svého 

portfolia k pozdějšímu využití. Práce v centrech probíhá dvě hodiny denně po dobu jednoho 

týdne. 

4.2.1 Obecné fungování center  

Veškerá zadání pro práci a potřebný materiál se předem připraví do krabic, které nesou názvy 

jednotlivých center (český jazyk – gramatika, český jazyk – sloh, matematika, výtvarný ateliér, 

věda a objevy). Žáci sedí ve  skupinách, každý den mají za úkol splnit jedno z center, pokud ho 

splnit nestihnou, musejí se další den snažit splnit nové zadání rychleji, aby nesplněný úkol 

mohli dodělat. Během týdne musí žáci splnit zadání všech center. Na úplném začátku center se 

určí pravidla pro práci v centrech, která se dodržují po celou dobu práce a na která se pak 

odkazujeme při každodenní reflexi center. Tato pravidla slouží k rozvíjení klíčových 
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kompetencí. Každý den si žáci před začátkem práce vylosují či rozdělí role ve skupině. Před 

začátkem práce si také skupiny navzájem radí, na co si dávat v určitých centrech pozor, aby se 

práce stihla a byla pro novou skupinu jednodušší. V průběhu center je vyučující v pozici 

pozorovatele a rádce, žáci by měli zvládnout úkoly vyhotovit sami, jsou za výsledek své práce 

plně odpovědní. Na konci každého dne proběhne s žáky reflexe, na kterou bychom si měli 

vyhradit alespoň 15 minut. 

Centra by měla zajišťovat stránku edukační z faktického pohledu, ale také by měla rozvíjet 

klíčové kompetence u žáků. 

Role v centrech 

 Mluvčí 

Žák, který zastává roli mluvčího, řeší dotazy nebo problémy s vyučujícím. V reflexi na 

konci každého dne hodnotí práci celé skupiny před zbytkem třídy.  

 Časomíra 

Žák s touto rolí hlídá čas, a když je to nutné, popohání skupinu k rychlejšímu tempu, 

aby práci stihla. Časomíra také hlídá čas pro plnění aktivity, pokud je pevně nastavený.  

 Čtenář 

Žák, který má roli čtenáře, čte nahlas veškerá zadání. Jeho projev musí být jasný, 

zřetelný a hlasitý. 

 Mistr Pšt 

Žák s touto rolí utišuje skupinu při práci. Skupina by neměla být moc hlučná. 

Pravidla pro práci v centrech 

 Posloucháme se! Mluví jeden. 

 Šeptáme! 

 Pracují všichni! 

 Nevím, co mám dělat, zeptám se spolužáků ve skupině, až pak vysíláme pro radu 

mluvčího skupiny. 

 Při práci na chodbě jsme potichu! 

Na tato pravidla se odkazujeme při každodenní reflexi. Žáci by měli být schopni objektivně 

zhodnotit, jak probíhala spolupráce ve skupině, zda se objevil problém a pokud ano, jak ho 

řešili. Také by měli posoudit, jak kdo pracoval, jestli se jim pracovalo dobře, zda si uměli dobře 

rozvrhnout práci, a pokud ne, co udělat další den, aby nedodělanou práci stihli. 
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4.2.2 Popis jednotlivých center z připraveného celku 

Přesné zadání pro práci v centrech je zahrnuto v příloze č. 4. Jednotlivá centra sice nesou názvy 

jiných předmětů, ale ty se odvíjejí od programu Začít spolu. Každé centrum historický cíl, který 

vede žáky k práci se zdroji, historickými prameny a ke shromažďování poznatků, které využijí 

ve třetí části celku. 

Věda a objevy 

Toto centrum cílí na rozvoj dovednosti práce s obsahem, získávání informací z různých zdrojů, 

jejich analyzování a shromažďování. Ze získaných informací žáci vybírají ty, které jsou podle 

nich důležité. Tyto vybrané informace žáci publikují na plakátu, který o vybraném panovníkovi 

vytvoří. Tento plakát budou žáci prezentovat svým spolužákům během třetí části tematického 

celku. 

Na začátku tohoto centra si žáci přečtou krátké povídání o posledních Přemyslovcích. Pod tímto 

povídání jsou obrázky panovníků. Každá skupina si vylosuje obálku, ve které je obrázek 

panovníka (stejný jako v předchozí aktivitě) a obrázky s událostmi, které se staly za doby tohoto 

panovníka. Žáci identifikují panovníka podle předchozích obrázků. Jejich úkolem je najít o 

něm, co nejvíce informací v poskytnuté literatuře, pokud by jim přišlo vyhledaných informací 

málo, můžou vyhledat další informace na internetu. Vyhledané informace si žáci zapisují do 

svých sešitů. Následně shromáždí získané informace dohromady, vyberou z nich ty 

nejdůležitější a vytvoří o panovníkovi plakát, který pak budou prezentovat svým spolužákům. 

Prezentace těchto plakátů proběhne ve třetí části tematického celku. Žáci by tak měli rozvíjet 

dovednost práce s obsahem z různých zdrojů a získat veškeré potřebné informace o posledních 

Přemyslovcích. 

Výtvarný ateliér 

Toto centrum má za cíl uvést žáky do prostředí heraldiky. Žáci by měli být schopni zdůvodnit, 

proč rodové erby vznikaly, a vysvětlit k čemu sloužily. Krátké čtení o rodových erbech a 

vytváření erbu vlastního by mohlo žáky vést k zájmu o tuto tematiku. Při vytváření vlastního 

erbu se žáci musí zamyslet nad výtvarnou kompozicí erbu i nad svými charakteristickými rysy. 

Tyto zkušenosti by žákům mohly pomoci v budoucím studování erbů při návštěvách hradů či 

zámků. 

Na úvod práce si žáci přečtou krátké povídání o heraldice, o české plamenné orlici a o propojení 

erbů rodu Vítkovců. (Zmíněné erby jsou na zadání vyobrazeny). Žáci se pak zaměří na sebe. 

Nejprve zkusí popsat spolužáka podle jeho charakteristických vlastností nebo zájmů. Potom se 
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zamyslí nad tím, co charakterizuje je samotné, své myšlenky si napíší na papír. Z tohoto 

seznamu zkusí vybrat ty věci, které by je mohly reprezentovat na erbu. Návrh erbu si nakreslí 

tužkou. K vytvoření erbu mají k dispozici šablonu klasického erbu nebo si mohou vymyslet 

tvar vlastní. Velikost erbu se odvíjí od čtvrtky velikosti A3. Jejich úkolem je zaplnit, co největší 

část čtvrtky. Pracují tuší a perkem, k vybarvení erbu mají k dispozici vodovky nebo tempery. 

Po zaschnutí barev se erb vystřihne, aby vynikl jeho tvar. Rychlejší žáci můžou vymýšlet své 

motto, které mohou k erbu připevnit. (Stejně jako je to u středověkých erbů). 

Český jazyk – sloh 

Toto centrum pracuje se Zlatou bulou sicilskou. Jeho cílem je práce s primárními a 

sekundárními zdroji, které vedou k pochopení, co český stát Zlatou bulou sicilskou získal. Žáci 

mají za úkol vytvořit vlastní středověkou smlouvu z prostředí jejich školy. Vlastní tvorba 

středověké smlouvy, na základě předlohy Zlaté buly sicilské, by jim měla zprostředkovat snazší 

porozumění středověkým listinám. Především porozumění tomu, že listina značí získání nějaké 

výsady, že ten, kdo listinu vydává, je příjemci postavením nadřazený, a že tyto listiny musely 

obsahovat jisté náležitosti a pečeť. 

Na začátku tohoto centra si žáci přečtou krátké povídání o středověkých dokumentech, kde se 

vysvětluje, co je to bula, listina a dekret. Také se tam uvádí informace o Zlaté bule sicilské a o 

tom, kdo ji získal. Následují úkoly pro práci. Prvním úkolem je přečíst si mnou upravený úryvek 

ze Zlaté buly sicilské, vyjasnit si, o čem Zlatá bula sicilská je a co je její hlavní myšlenkou. 

Žáci mají k dispozici nahlédnout i do originálního úryvku Zlaté buly sicilské, který je obsažen 

v učebním textu Dějiny Čech a Moravy slovem a dokumenty. Dalším úkolem je vymyslet vlastní 

smlouvu z prostředí jejich školy. Žáci si musí uvědomit, že tato jejich „smlouva“ se uzavírá 

mezi nimi a paní ředitelkou, že se smlouva píše z pohledu paní ředitelky a že za výsady, které 

jim paní ředitelka poskytne, musejí pro školu udělat něco na oplátku. Aby listina měla veškeré 

podstatné formulace, mohou žáci využít seznam těchto náležitostí, který je přiložen u zadání. 

Smlouvu žáci sepíší na hnědou čtvrtku velikosti A4, seženou k podpisu svědky a vytvoří ji 

vlastní pečeť. Na konci center žáci se svými smlouvami zajdou za paní ředitelkou, které své 

návrhy předloží, a ona je s nimi prodiskutuje. 

Český jazyk – gramatika 

Toto centrum má za cíl získávat informace o románské kultuře z textu a přidružených obrázků. 

Žáci by měli být schopni rozpoznat základní znaky. Tyto dovednosti odkazují na prožitek žáka 

z třídního výletu na Vyšehrad, při kterém si znaky románské kultury ukazovali na rotundě sv. 
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Martina. Při práci v tomto centru měli žáci možnost prohlédnout si fotografie z tohoto výletu, 

aby si vzpomínky a poznatky oživili. 

První tři úkoly by žákům měly zabrat maximálně 15 minut. V těchto úkolech si připomínají 

vzory podstatných jmen a pracují s vlastní inspirací. Od čtvrtého úkolu se práce soustředí na 

románskou kulturu. Pracuje se vzpomínkou žáků na výlet na Vyšehrad, kde si popisovali znaky 

rotundy (k tomu využili rotundu sv. Martina). Žáci si zkusí vzpomenout na co nejvíce znaků, 

pomoci si mohou promítnutím fotografií z výletu na počítači, který je jim k dispozici. Dále pak 

pracují s textem o románské kultuře, který je doplněn obrázky. Text je převzat z knihy Na úsvitu 

českých dějin z edice knih Dějiny v obrazech. Nejdříve mají žáci za úkol si text přečíst, vyhledat 

a sepsat si znaky románské kultury nebo si je nakreslit do sešitu. V textu vyhledají podstatná 

jména a určí u nich vzory. Posledním úkolem je vyhledat další znaky románské kultury, buď 

v již zmiňované knize, která jim je k dispozici, nebo na internetu. 

Matematika 

Cílem tohoto centra je vytvoření rodokmenu posledních Přemyslovců. Při jeho tvorbě žáci 

pracují s textem, který dává časový kontext událostem té doby. Také žáky seznamuje 

s významnými osobnostmi naší historie. Dalším cílem je orientace žáků v římských číslech, 

která se ve středověku používala u staveb i v dokumentech. Posledním cílem je získání přehledu 

o středověkých městech, důvodu a způsobu jejich stavění. Žáci si tak vytváří představu o životě 

v období posledních Přemyslovců. Tyto poznatky žáci využijí ve třetí části tematického celku. 

Prvním úkolem je vyplnit téměř prázdný rodokmen posledních Přemyslovců. Jedná se o 

rodokmen zjednodušený, vyskytují se v něm jen panovníci, jejich manželky a Anežka Česká, 

kterou považuji za významnou postavu českých dějin. Rodokmen se doplňuje pomocí 

informací získaných z mnou připraveného textu. Při práci s tímto textem by žáci měli dojít k 

poznání, že v té době panovníci přestali vládnout, až když zemřeli. Pokud k němu nedojdou, je 

možné, že je text ze začátku bude v některých bodech mást a budou potřebovat pomoc zvenčí. 

Druhým úkolem je přiřadit data psaná římskými číslicemi k událostem, u kterých je napsaný 

rok arabskými číslicemi. Některé z uvedených letopočtů jsou zmíněné i v textu z předchozího 

úkolu. Poslední úkol je zaměřený na středověká města. Žáci si přečtou krátký text o městech 

postavených živelně a městech postavených na zeleném drnu a o budovách, které se ve městě 

nacházely. Jejich úkolem je navrhnout plánek města na zeleném drnu na čtverečkovaný papír 

se zakomponováním určených budov, ulic a jejich rozměrů. Vytváření plánku by žákům mělo 

pomoct představit si, jak takové město vznikalo. Vyplnění všech těchto úkolů pomůže žákům 

v orientaci a představě o době posledních Přemyslovců. 
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4.2.3 Průběh center 

V průběhu celého týdne docházelo k rozvoji klíčových kompetencí tím, že je práce vedla 

k samostatnému vyhledávání informací, jejich shromáždění a třídění. Práci v centrech si museli 

žáci naplánovat tak, aby veškeré povinnosti zvládli v čas splnit, také je práce vedla k rozvoji 

spolupráce v malých skupinách, přizpůsobení se novým rolím ve skupině, k pochopení potřeby 

efektivně spolupracovat a k čerpání a využití informací z rad spolužáků. Dále žák přijímá 

zodpovědnost za svá rozhodnutí, která mohou ovlivnit práci skupiny, učí se vyjadřovat své 

myšlenky a názory logicky, výstižně a kultivovaně, a také naslouchá ostatním spolužákům a na 

jejich podněty reaguje. Při práci v centrech si rozšiřuje slovní zásobu na dané téma, vytváří 

vlastní produkty týkající se doby Přemyslovců. 

Kompetenci historického myšlení žák rozvíjí prací s různými zdroji, primárními a 

sekundárními prameny. Tyto činnosti jsou uvedeny v popisu jednotlivých center, v předchozí 

podkapitole. 

Den první 

Tato třída je situována tak, že žáci po celou dobu školního roku sedí v hnízdech, tudíž se 

nemuseli rozdělovat do skupin, zůstali sedět tak, jak už seděli. Tvořili tak skupiny po 4 – 6 

lidech. Pro rozvoj klíčových kompetencí je důležitá i práce v centrech, pro jsme si s žáky 

připomněli, jaká máme pravidla pro práci v centrech, jaké máme role. Žáci si vylosovali role 

pro tento den a začali pracovat na zadaných úkolech buď samostatně v menších skupinkách, 

nebo jako celek. Záleželo na zadání úkolu, ale také na jejich rozdělení práce. V tuto chvíli jsem 

již fungovala jako pozorovatel a poradce. Sledovala jsem, jak žáci rozumí jednotlivým zadání 

center. U centra o středověkých listinách jsem zjistila, že si žáci nejsou zadáním jistí. V té době 

byly úkoly v zadání seřazeny tak, že seznam náležitostí středověké listiny byl umístěn před 

úkoly. Jelikož se jedná o těžší text, žáci potřebovali mou pomoc, aby zadání práce správně 

pochopili. (Na následující den jsem se rozhodla zadání upravit, v příloze je již opravené znění 

zadání). Další věcí, kterou jsem sledovala, byla časová náročnost aktivit. Ke konci jsem 

vypozorovala, že pokud skupina nestíhala zadanou práci vypracovat, bylo to špatným 

rozdělením práce nebo zdržením se u úkolu, který měl být hotový během pár minut. Největší 

problém s časem měla skupina, která se věnovala výtvarnému ateliéru. Průběžně jsem 

kontrolovala plnění práce jednotlivých skupin. Role mluvčích byla hojně využívána, přitom se 

většinou jednalo o ujištění o správném postupu. Posledních 20 minut jsem si vyhradila pro 

reflexi. Mluvčí každé skupiny představil, na čem jeho skupina pracovala, sdělil spolužákům, na 

co by si měli při práci v daném centru dát pozor – ve výtvarném ateliéru se nezdržovat u prvních 
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dvou úkolů, u psaní listiny si ujasnit, kdo ji vydává a kdo ji získává, v centru český jazyk – 

gramatika si rozdělit práci, protože je úkolů hodně a těžko se to stíhá, u vědy a objevů si na 

začátku rozdělit literaturu a pracovat každý sám – a na konec zhodnotil práci ve skupině podle 

daných kritérií. Protože jsem práci v centrech, včetně reflexe, zažila poprvé, překvapilo mě, jak 

jsou žáci ohledně své práce upřímní a že jim nedělá problém říci „ Dneska Jáchym nepracoval 

dobře a při práci nás otravoval.“ Po dotazu, proč tomu tak bylo, Jáchym odvětil, že mu zbytek 

skupiny neříkal, co má dělat, a tak ho to pak přestalo bavit. Třída takové hodnocení přijímá, a 

pokud se o někom z nich řekne, že nepracoval dobře, může se k tomu dotyčná osoba vyjádřit. 

Den druhý, třetí a čtvrtý 

Na druhý den jsem donesla opravené zadání k centru se středověkými listinami. Před začátkem 

práce jsme si opět připomněli pravidla práce, vylosovali si nově role, krabice se zadáním se 

přesunuly a každá skupina poradila té následující, na co si dát pozor, aby práce byla efektivnější 

– hlídat si čas, rozdělit si práci. Pozorovala jsem, zda je nové zadání centra o středověkých 

listinách srozumitelnější a ověřila jsem si, že už ho nemusím měnit. Stále jsem ještě pozorně 

sledovala časovou náročnost aktivit. Byla jsem toho názoru, že pokud dvě různorodé skupiny 

zadání časově zvládnou, mělo by to být i pro zbytek skupin dosažitelné. Časové rozpětí se mi 

během tohoto dne potvrdilo. 

Během těchto dnů jsem se dvěma skupinami řešila sepisování listiny. Žákům stále dělalo 

problém pochopit, kdo listinu vydává, a kdo ji přijímá. Proto jsme se několikrát k ukázce listiny 

vraceli a na ní jsme si tyto údaje ukazovali. Po vypracování listin bylo jasné, že to nakonec žáci 

pochopili. 

Během všech těchto tří dnů jsem si při pozorování žáků všimla, jak se řídí radami svých 

spolužáků z předešlých dnů, a tím zlepšují svůj výkon při práci. V roli poradce jsem byla stále 

vyhledávána, frekvence se však postupně zmenšovala. Při reflexi jsem si byla jistější v tom, 

jaké otázky mám žákům pokládat. Žáci, stejně jako první den, vždy popsali, na čem pracovali, 

na co si dát příště pozor (zmiňovali podobné věci jako první den), jak jim pomohla rada od 

předchozí skupiny, a zhodnotili práce ve skupině.  

Třetí den jsme s jednou skupinou řešili problém spolupráce. Chlapci ze skupiny si stěžovali, že: 

„Holky si prostě vyberou, co chtějí dělat za úkol, a my děláme ten, do kterýho se jim nechce.“ 

Na to dívky reagovali: „Vždyť jste nic neřekli, tak jsme mysleli, že vám to nevadí.“ Jeden z žáků 

z jiné skupiny na to zareagoval: „Když se vám něco nelíbí a neozvete se, tak se pak nemůžete 

divit, že není po vašem, nebo že si práci v půlce třeba nevystřídáte.“ Se skupinou jsme se 
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dohodli, že druhý den ráno přijdou s řešením, jak dále postupovat. Další ráno řekli, že se shodli, 

že se chlapci budou podílet na rozhodování, že v tomto dění budou aktivní, a že se dívky vždy 

zeptají, zda chlapci s rozdělením práce souhlasí, a že se budou snažit hledat kompromisy. Do 

konce center byla tato skupina jednou z nejproduktivnějších. 

Toto jednání pomáhalo rozvíjet kompetenci k řešení problémů, kdy do řešení byla zapojena 

celá třída, která přicházela s návrhy, jak spolupráci vylepšit. 

Den pátý 

Během posledního dne center mou jedinou prací bylo skupiny pozorovat. Díky získání rad od 

předešlých skupin pracovaly skupiny zcela samostatně a ani jednou nebyl vyslán mluvčí pro 

radu. Tento postup práce rozvíjí kompetence k učení. Skupiny jsem obcházela a kontrolovala 

jejich práci. Při reflexi jsme kromě hodnocení práce, popsané v předchozích dnech projektu, 

zhodnotili centra jako celek. K hodnocení byly využity otázky typu: „ Jak se vám pracovalo?“, 

„ Jak byste úkoly v centrech zhodnotili?“, „Byly těžké nebo lehké?“, „ Zkuste říct, jakou 

informaci si z center odnášíte.“ Odpovědi žáků byly: „ Práce mě bavila, ale nebylo to moc 

lehké.“, „Hodně těžký mi přišlo vyhledávat informace o panovníkovi.“, „ Líbí se mi, že jsem si 

v každém centrum něco vytvořila.“, „Pochopil jsem, jak dřív vznikala bula.“, „Dobře se mi 

pracovalo s mojí skupinou, myslím, že jsme neměli ani jednou problém spolupracovat.“, „Bylo 

to hodně náročný, nebyl tam moc úkol, u kterýho bychom si mohli odpočinout.“ Dalšími 

poznatky žáků byly faktografické znalosti o panovnících, pár z nich zmínilo románskou 

kulturu. 

4.2.4 Zhodnocení center 

Jak z reflexe žáků, tak i z vlastního pozorování a rozhovoru s třídní učitelkou usuzuji, že 

zvolené informace, úkoly a jejich náročnost byly zvoleny adekvátně. I přesto, že žáci zmiňovali 

obtížnost vyhledávání informací, z jejich odvedené práce na plakátech o panovníkovi (viz 

podkapitola 4.3.2) je patrné, že většina z nich dokáže informace vyhledat a analyzovat. 

Vypracované smlouvy, které odkazují na práci s historickými prameny a erby jsou v příloze č. 

5. Žáci pracovali po celou dobu s nadšením, u plakátu o Přemyslovi Otakarovi I. se objevily i 

obrázky, které si žáci sehnali sami doma. Výsledky jejich prací mají založené ve svých 

portfoliích. 

Výsledek práce o panovnících a i další získané informace, žáci využili a předvedli ve třetí části 

celku, ve které jsou dále popsány. 
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Způsob práce vedl žáky ke spolupráci, otevřené komunikaci, osvojování si nových pojmů, 

k plánování své práce,… Proto se mi práce v centrech jeví jako ideální pro přirozené rozvíjení 

klíčových kompetencí. Dále si myslím, že práce s primárními a sekundárními prameny, 

různými informačními zdroji, s vlastním prožitkem vedlo žáky k rozvíjení kompetence 

historického myšlení. 

4.3 Třetí část 

Ve třetí části tematického celku mají žáci za cíl prezentovat sesbíraná data, porovnat je 

s krátkým videem o panovnících, identifikovat rozdíly mezi prezentací žáků a videi. Také 

rozvíjet dovednost kladení otázek, která je součástí kompetence historického myšlení. Žáci by 

se tedy měli zaměřit na srovnalosti v informacích nebo na cokoli, co je k obsahu sdělení napadá. 

Po analyzování videa a prezentace žáci posoudí výpověď spolužáků. 

Před začátkem této části si vyučující projde plakáty o panovnících vytvořené žáky v druhé části 

tohoto celku a porovná je s videi z cyklu Dějiny udatného českého národa. Tímto porovnáním 

zkusí vyučující předvídat otázky, které by žáky ohledně tohoto tématu mohly napadnout, a 

připraví se na ně. 

Tato část má rozsah dvou vyučovacích hodin, které jsou spojeny v jednom dnu. 

4.3.1 Harmonogram třetí části 

Časová dotace Aktivita Forma práce a výuková metoda 

3 minuty Aktivizace žáků 

Cílem aktivity je, aby žáci sestavili 

sled panovníků z doby posledních 

Přemyslovců. 

Aktivita je zaměřena na orientaci 

v čase na základě letopočtů. 

Celá třída formou diskuze 

5 minut Prezentace skupiny o Přemyslu 

Otakaru I. 

Žáci interpretují svou práci o 

Přemyslu Otakarovi I. svým 

spolužákům.. 

Celá třída, prezentace skupiny 

žáků 
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3 minuty Krátké video o Přemyslu Otakaru I. 

Cílem této aktivity je porovnat nebo 

doplnit informace o Přemyslu 

Otakaru I.. 

Celá třída, práce s videozáznamem 

6 minut Shrnutí 

V této aktivitě mají žáci za cíl 

shrnout veškerá získaná fakta, 

porovnat prezentaci žáků s videem, 

klást otázky a ujasnit události, které 

nejsou žákům jasné. 

Celá třída formou diskuze 

5 minut Prezentace skupiny 

o Václavu I. 

Žáci prezentují svou práci o Václavu 

I.. 

Celá třída, prezentace skupiny 

žáků 

3 minuty Krátké video o Václavu I. 

Cílem této aktivity je porovnat nebo 

doplnit informace o Václavu I.. 

Celá třída, práce s videozáznamem 

6 minut Shrnutí 

Žáci mají shrnout veškerá získaná 

fakta, porovnat prezentaci žáků 

s videem, klást otázky a ujasnit 

události, které nejsou žákům jasné. 

Celá třída formou diskuze 

5 minut Prezentace skupiny o Přemyslu 

Otakaru II. 

Cílem této aktivity je představení 

práce skupiny žáků o Přemyslu 

Otakaru II.. Zbytek třídy přijímá 

informace, klade otázky. 

Celá třída, prezentace skupiny 

žáků 

3 minuty Krátké video o Přemyslu Otakaru II. Celá třída, práce s videozáznamem 
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Aktivita cílí na porovnání nebo 

doplnění informací o Přemyslu 

Otakaru II. z prezentace a videa. 

6 minut Shrnutí 

V této aktivitě mají žáci shrnout 

veškerá získaná fakta, porovnat 

prezentaci žáků s videem, klást 

otázky a ujasnit události, které 

nejsou žákům jasné. 

Celá třída formou diskuze 

5 minut Prezentace skupiny 

o Václavu II. 

Cílem této aktivity je představení 

práce skupiny žáků o Václavu II.. 

Zbytek třídy přijímá informace, 

klade otázky. 

Celá třída, prezentace skupiny 

žáků 

3 minuty Krátké video o Václavu II. 

Žáci porovnávají nebo doplňují 

informace o Václavu II.. 

Celá třída, práce s videozáznamem 

6 minut Shrnutí 

Žáci mají shrnout veškerá získaná 

fakta, porovnat prezentaci žáků 

s videem, klást otázky a ujasnit 

události, které nejsou žákům jasné. 

Celá třída formou diskuze 

5 minut Prezentace skupiny 

o Václavu III. 

Žáci prezentují svou práci o Václavu 

III 

Celá třída, prezentace skupiny 

žáků 

3 minuty Krátké video o Václavu III. Celá třída, práce s videozáznamem 
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Žáci porovnávají nebo doplňují 

informace o Václavu III.. 

6 minut Shrnutí 

Cílem této aktivity je shrnout 

veškerá získaná fakta, porovnat 

prezentaci žáků s videem, klást 

otázky a ujasnit události, které 

nejsou žákům jasné. 

Celá třída formou diskuze 

12 minut Románská kultura 

Žáci mají shromáždit jimi získané 

informace o románské kultuře. Tyto 

poznatky o románské kultuře žáci 

aplikují na typické stavby, které žáci 

uvidí na obrázcích.  

Také se vrátíme ke středověkým 

městům a poznatkům o nich. 

Celá třída, skupinová práce 

formou diskuze, práce 

s obrazovým materiálem 

5 minut Reflexe 

Při reflexi s žáky shrneme poznatky 

třetí části projektu. 

Celá třída formou diskuze 

 

4.3.2 Popis průběhu třetí části 

Žáci rychle seřadili panovníky podle období, kdy vládli, nevyužili svých portfolií, protože si 

pamatovali části rodokmenu, někteří měli na svých plakátech zaznamenáno, kdo je otcem 

panovníka. 
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Přemysl Otakar I. 

Skupina žáků prezentovala svůj plakát 

spolužákům. Jednalo se spíše o 

přečtení poznámek než doplňování 

informací navíc. Jeden z žáků se 

zeptal: „Co myslíte tím, že byl 

vyhnanec?“ Skupina odvětila: „ My 

jsme se dočetli, že byl v Německu a 

neměl vládnout.“ Na to jiný žák 

odvětil: „ To ale neznamená, že je 

vyhnanec.“     Obr. č. 2, vyrobeno žáky; zdroj: vlastní 

Skupina uznala, že má spolužák pravdu, že se jedná jen o život v cizině. Následně jsme zhlédli 

díl o Přemyslu Otakaru I., při jehož sledování měli žáci za úkol porovnat informace z plakátu a 

videa. Po zhlédnutí videa žáci porovnali poznatky, vyzdvihli informace, které jim přišly 

důležité. „ Mně přišlo zajímavý, že jsme na tom nebyli dobře, než začal vládnout.“, „ Takže se 

zapojoval do válek a střídal pomoc podle toho, jak to pro něj bylo výhodný?“ zajímalo jednoho 

z žáků, a když se mu tato domněnka potvrdila, prohlásil: „Takže byl vypočítavý.“ Když žáci 

porovnávali vytvořený plakát a video, zmínili například, že: „Vy jste tam nenapsali, o čem je 

ta Zlatá bula sicilská.“, „Máte tam víc informací o rodičích.“, „Nejdůležitější je asi fakt ta 

bula.“ Položenými otázkami, hodnocením a porovnáváním se rozvíjely určité složky 

historického myšlení. Na zmínku o Zlaté bule sicilské jsme se s žáky shodli, že na ni všichni 

pracovali, a vědí tak, o čem byla a proč byla důležitá. Také jsme zhodnotili, že na plakátu jsou 

důležité informace, které potřebovaly vysvětlit, což se povedlo zhlédnutím videa a následnou 

diskuzí. 
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Václav I. 

Skupina žáků prezentovala svůj 

plakát. Jeden z žáků se zeptal: 

„Proč zval německý kupce?“ Na 

to skupina nevěděla odpověď. 

Tak jsem odpověděla: „Protože 

u nás nebylo tak početné 

obyvatelstvo a měli jsme volné 

pozemky a v Německu zas bylo 

obyvatel hodně. Takže to bylo 

výhodné pro nás i pro ně.“ 

     Obr. č. 3, vyrobeno žáky; zdroj vlastní 

Zhlédli jsme video, které žáci porovnávali s plakátem. „Takže porazil ty Mongoly, nebo ne?“ 

zeptal se jeden z žáků, který si všiml nesrovnalosti mezi videem a plakátem. „ My jsme v jedné 

z těch knih našli, že je porazil v bitvě.“ Odvětila skupina tvořící plakát. Žákům jsem potvrdila, 

že jsem také našla zmínky o jedné bitvě s Mongoly. Žáci si tedy řekli, že s nimi nejspíš bojoval. 

Při hodnocení plakátů žáci prohlásili, že: „Přijde mi, že máte víc informací, než bylo v tom 

videu. Třeba tu těžbu stříbra, nebo že neměl jedno oko.“, „ Já myslím, že kromě těch Mongolů 

to sedí.“ Přemýšlením o rozdílném obsahu informace, kterou získali ze dvou zdrojů, se žáci učí 

hodnotit důvěryhodnost zdrojů informací, a také vnímat nejednoznačnost historických 

výpovědí. Se třídou jsme se shodli, že plakát byl dobře zpracovaný, uváděl dostatek informací, 

některé z nich potřebovali upřesnit nebo vysvětlit. 

Přemysl Otakar II. 

Skupina, která prezentovala svou práci o 

Přemyslu Otakaru II, prohlásila, že: 

„Říkalo se mu sice železný a zlatý, ale my 

si myslíme, že by to mělo být spíš stříbrný, 

protože neměl hodně zlata, ale stříbra.“ 

Zeptala jsem se žáků, proč se mu tedy říká 

zlatý. Žáci odpověděli, že to znamená, že 

byl hodně bohatý. Jeden z žáků se zeptal, 

co znamenalo, že vládl tvrdou pěstí, 

skupina odpověděla, že: „Hodně válčil.“   Obr. č. 4, vyrobeno žáky, zdroj: vlastní 
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Po prezentaci jsme zhlédli video a žáci ho porovnávali s plakátem. „ Takže on získával území 

pomocí sňatků nebo bojů? A to čekal, až ta manželka umře?“ U této otázky jsem vysvětlila 

žákům, že se panovníci mohli s manželkou rozvést, pokud jim přišlo výhodnější vzít si někoho 

jiného. (Pojem rozvod jsem použila místo pojmu anulace sňatku, o který se ve skutečnosti 

jednalo. Pojem rozvod je sice z hlediska středověkého práva chybný, ale pro žáky mladšího 

školního věku je srozumitelnější). Tato strategie se žákům moc nelíbila. “Já si myslím, že pokud 

už je ženatý, tak se nemá rozvádět jenom kvůli území.“ „Mně přijde, že neuměl dodržet slovo, 

jako u tý bitvy. To už mu pak nikdo nevěřil, ne?“ U tohoto bodu jsem musela přiznat, že nevím, 

jestli mu pak někdo věřil, ale také jsem žákům řekla, že se v minulosti i dnes stává, že se 

smlouvy nedodržují. Jeden z žáků řekl, že to je podvádění. Reakce žáků vypovídá o jejich 

morálních hodnotách, které se neshodují s jednáním Přemysla Otakara II. Také je z jejich 

názorů patrný současný pohled na svět. Když porovnávali video s plakátem, tak žáci zmínili: 

„Přijde mi důležitý, že ho zradila ta šlechta.“, „Mně zas, že rozšiřoval to území, to jsme pak 

museli být důležití ve světě.“ Žákům se líbilo pojetí, že byl vlastně stříbrný, podle přírodního 

bohatství, které těžbou získával. 

Václav II. 

Skupina prezentovala svůj plakát, 

z něhož vyplývalo, že za důležitou 

informaci považují Václavovo 

věznění Otou Braniborským. Jeden 

z žáků se zeptal: „ Co se stalo, že ho 

jeho strýc pustil? To už nechtěl 

vládnout?“ Skupina, která 

prezentovala svou práci, odpověděla: 

„My jsme se dočetli, že ho věznil, a 

pak že začal vládnout v těch dvanácti letech.“  Obr. č. 5, vyrobeno žáky, zdroj: vlastní 

Žákům jsem tedy vysvětlila, že Václav byl vězněn, ale protože se to nelíbilo panovníkům 

z jiných zemí, tlačili Otu Braniborského ke slibu, že Václava pustí a ten to pod nátlakem udělal. 

„ A on teda nic moc neudělal, když vládnul?“ zeptal se jiný žák na informace o Václavu II. 

Když prezentující skupina nic nedodala, pustili jsme si video, a to porovnali s informacemi na 

plakátu. „V tom videu bylo dost nových informací. Jako třeba ta těžba stříbra v Kutný Hoře.“ 

Prohlásil jeden z žáků po zhlédnutí videa. „Když se v Evropě platilo našema penězma, tak jsme 

na tom museli být dobře, ne?“ zeptal se jeden z žáků. Na to jsem odvětila, že za doby posledních 
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Přemyslovců jsme byli významnou zemí v Evropě, která byla i bohatá. „ Moc nechápu, jak 

mohl dát jednu tu korunu malýmu synovi. Ten přece nemohl vládnout?“ zeptala se jedna 

žákyně. Na to jí odvětili, že „ Asi pak vládli za něj, ne?“ Tuto domněnku jsem žákům potvrdila, 

že to neznamenalo, že Václav III. začal hned vládnout, ale že za něj stále vládl jeho otec. 

Kladené otázky a úvahy žáků vedly k historickému myšlení a ke snaze pochopit fungování světa 

v době raného středověku. Žáci zhodnotili práci spolužáků těmito výroky:„ Vy jste mluvili o 

tom, co dělal před nástupem na trůn. Což zase nebylo v tom videu. Ale neměli jste tam informace 

z doby, kdy vládnul.“, „Měli jste se soustředit na dobu, kdy vládnul, udělal toho hodně.“ Tyto 

názory se opakovaly. Shodli jsme se na tom, že by bylo dobré dodat informace z doby, kdy 

vládnul. Skupince, která prezentaci připravovala, jsme řekli, že by příště měla vyhledávat více 

různorodých informací. 

Václav III. 

Skupina, která prezentovala svou práci o 

Václavu III., na začátku řekla: „ Měli jsme 

docela problém najít informace, protože 

většina byla o tom, jak ho zabili 

v Olomouci.“ Po prezentaci neměli 

spolužáci dotazy, tak jsme zhlédli video, 

které také mluvilo jen o Václavově 

zavraždění. „ V tom videu neříkali, že by 

přišel o ty koruny.“ Podotkl jeden z žáků. 

Skupina odvětila, že to v jedné z těch knih bylo:  Obr. č. 6, vyrobeno žáky; zdroj: vlastní 

„ Přišel o uherskou korunu, a jel do Polska, aby mu zůstala ta polská, ale přitom ho zabili.“ 

Toto jejich tvrzení jsem potvrdila. Protože nebyly žádné jiné dotazy, zhodnotili jsme práci žáků. 

„ Přišlo mi, že jste tam měli víc informací, než bylo ve videu.“, „Myslím, že jste toho našli dost 

na to, že vládl jen jeden rok.“ Překvapilo mě, že se žáci nezajímali o důvody ztráty uherské 

koruny a možné ztráty polské koruny. Žáci si všimli nesrovnalosti mezi informací z videa a 

prezentace žáků, ale protože informace ve videu úplně chyběla, brali to zřejmě tak, že musí být 

správná interpretace z prezentace. Všichni jsme se shodli na tom, že práce této skupiny byla 

dobře odvedena. 

Při analýze prezentací a videí měli většinou žáci konkrétní připomínky, hodnotili je spíše tím, 

že něco odpovídá nebo neodpovídá prezentovaným poznatkům. Po prezentacích i videích žáci 
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přicházeli s otázkami, které značily rozvoj historického myšlení. Na některé z nich dokázali 

odpovědět spolužáci, na jiné jsem musela odpovídat já. 

Románská kultura 

Zjišťovali jsme, jaké znaky a budovy typické pro románskou kulturu si žáci pamatují. Žáci často 

uváděli znaky gotického slohu, který si dobře pamatovali z jiného projektu (jak mi po hodině 

sdělila jejich třídní učitelka). Následně jsem jim ukazovala budovy na obrázcích, které jsme si 

pojmenovávali a ukazovali jsme si na nich znaky románské kultury. Na konec jsem pro ně měla 

připravené obrázky budov románského slohu, ale také z jiných stavebních slohů. Žáci se 

rozdělili do skupin, každá skupina dostala sérii těchto obrázků a přicházela na to, které budovy 

do románského slohu patří, a které ne. Společně jsme si je zkontrolovali, přičemž se ukázalo, 

že žákům stále dělá problém rozlišit románský sloh od slohu gotického. Znovu jsme si základní 

prvky prošli a ukázali. Použité obrázky se nacházejí v příloze č. 3. 

Z výpovědí žáků i z výsledků aktivity, kdy žáci měli rozpoznávat znaky románské kultury je 

patrné, že ji nemají zažitou, a že je pro ně problematická. Z toho, že bylo románské kultuře 

věnováno málo času, a proto ji žáci nezvládli pojmout, usuzuji, že v budoucnu by bylo lepší 

věnovat románské kultuře samostatný projekt, který by obsahoval vycházku s ukázkami budov 

románského slohu, nebo takovou vycházku zapojit do tohoto tematického celku a vyčlenit ji 

jeden den. 

Středověká města 

Zeptala jsem se žáků, zda si pamatují dva způsoby vzniku středověkých měst. Žáci popsali, že 

jeden způsob bylo plánované stavění města, a to druhé neplánované. Popsali jsme si, jak ve 

městě můžeme poznat, zda bylo stavěno živelně nebo plánovaně, a nabádala jsem žáky, ať na 

to zkusí při návštěvě nějakého města myslet a rozpoznat to. Z otázek, které se týkaly 

obyvatelstva, jsme se dostali k rozložení obyvatelstva a k německým přistěhovalcům. Také 

jsme porovnali rozložení obyvatelstva dříve a dnes. K tomuto tématu žáci řekli:„ Bylo tu málo 

lidí, a proto sem zval ty Němce.“ Zeptala jsem se žáků, kam si myslí, že ti němečtí kupci šli. „ 

Asi do těch měst.“ Řekl jeden z žáků, s čímž jsme všichni souhlasili. „A jaká je situace dnes? 

Kde máme víc obyvatelstva? Ve městech nebo na vesnicích?“ zeptala jsem se žáků. „ Ve 

městech, protože se lidi stěhují za prací.“ Také jsem se žáků zeptala, proč bylo dříve na venkově 

více obyvatelstva. Žáci na to nemohli přijít, potom jeden z žáků prohlásil: „ Tam asi bylo víc 

práce, než dneska.“ Žáci pak přišli s tím, že nebyly stroje, které by pracovaly na polích, že to 

museli dělat lidé. 
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Při této části jsme se vrátili k modelu, kdy jsem musela klást otázky žákům já. Jejich znalost a 

představa o středověkých městech nebyla dostatečně ukotvená, jelikož jsme jim nevěnovali 

tolik času ani pozornosti. Myslím si, že je to jeden z důvodů, proč nedokázali klást otázky sami 

žáci. Žáci nakonec zvládli porovnat základní charakteristiku života na venkově a ve městech 

v minulosti a v současnosti. V budoucnu by však byla lepší práce s vytvořeným pracovním 

listem, který by lépe vedl žáky k přemýšlení a porovnávání této situace dříve a nyní. 

Reflexe 

Při závěrečné reflexi jsem se žáků ptala, co si z našich setkání odnášejí, co je nejvíce zaujalo, 

jaká část se jim líbila nejvíc nebo nejmíň a jak se jim pracovalo. Odpovědi žáků byly:„ Nejvíc 

se mi líbilo, že jsme si při práci v centrech vytvářeli něco hmatatelnýho.“, „Mně zaujalo, jak 

dřív řešili spory a považovali to za normální.“, „Bavilo mě prezentovat ty plakáty.“, „Když 

jsme měli centra, tak se mi nejdřív moc dobře nepracovalo, ale pak jsme to nějak vyřešili a bylo 

to dobrý.“, „Mně se líbily ty videa.“, „Zajímavý bylo, jak jsme si říkali ty důvody těch sporů 

mezi Ludmilou a Drahomírou, i mezi Václavem a Boleslavem.“, „ Dobrý byly centra, ale občas 

bylo málo času, že jsme nestíhali.“, „ Bylo obtížný vyhledávat ty informace v knihách, ale pak 

bylo dobrý vytvářet ten plakát.“, „ Mě nejdřív nebavilo psát tu bulu, ale jak jsme šli za 

ředitelkou, tak mi přišlo, že to mělo větší smysl.“, „Mně se líbilo, jak jsme říkali, jestli bychom 

válčili nebo ne.“, „ Ten příběh s Boleslavem a svatým Vojtěchem byl dobrej, že nejdřív byli 

kamarádi, a pak mu pozabíjel celou rodinu.“, „Přijde mi dobrý, že jsme dřív byli velkej a 

bohatej stát.“ 

Z odpovědí žáků je patrné, že se někteří soustředili na obsah setkání a jiní zas na proces práce 

a objevování. Výpovědi, které se zaobírají obsahem, většinou popisují situace, které by měly 

vést k rozvoji kompetence historického myšlení. Některé odpovědi, které se týkaly formy práce, 

odkazovaly na situace, kdy docházelo k rozvoji klíčových kompetencí. 

4.4 Čtvrtá část 

Pro poslední část projektu jsem sestavila kvíz, který se zaměřuje na důležité informace, ale také 

na poznatky, které byly v projektu zmíněny okrajově. Jedná se především o faktografickou 

znalost, která nebyla hlavním cílem tohoto celku, ale je také důležitá pro možný rozvoj 

historického myšlení. Z tohoto kvízu bychom se měli dozvědět, jak si žáci uchovávají 

informace získané v debatách nebo vlastní prací. Přesné znění kvízu je uvedeno v příloze č. 4. 

Časově je kvíz naplánován na jednu vyučovací hodinu. Žáci při něm mohou využít své 

poznámky a portfolia. 
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4.4.1 Obsah kvízu 

Kvíz se skládá z 10 zadaných úkolů, některé z nich mají větší váhu, protože jsou zaměřené na 

důležité informace.  

V prvním úkolu doplňují žáci jména do křížovky, podle zadané charakteristiky daného člověka. 

Ve druhém úkolu doplňují text za využití slov z nabídky. Třetí úkol se ptá na vysvětlení, proč 

po Vratislavovi II. a Vladislavovi II. nebyli jejich potomci králi. Čtvrtá otázka chce vysvětlení 

pojmů vymření po meči a vymření po přeslici. V páté otázce vysvětlují žáci, o čem je Zlatá bula 

sicilská, a kdo ji získal. Šestá otázka se ptá na název vědy, která se zabývá erby (jsou vypsané 

možnosti), a na to, co bylo vyobrazeno na prvním českém erbu. V sedmé otázce žáci vypisují 

základní znaky a budovy románské kultury (mají uvést minimálně 3). V osmé otázce vypisují 

co nejvíce informací (alespoň 3), které si pamatují o panovníkovi, o kterém vytvářeli plakát, a 

v deváté otázce mají žáci za úkol seřadit poslední Přemyslovce podle doby vlády. V desáté 

otázce přiřazují 5 nejvýznamnějších letopočtů k událostem, které byly i s letopočty v projektu 

zmíněny.  

První čtyři úkoly odkazují na první část projektu, tedy na období od vzniku českého státu po 

Vladislava II. Úkoly pět až deset se zaměřují na poznatky z druhé a třetí části projektu. 

Úkoly, které se zabývají přímo panovníky z rodu Přemyslovců nebo událostmi s nimi 

spojenými, jsou důležitější, protože se zaměřují na znalost, na kterou byl celý projekt 

orientován. Jedná se o úkoly číslo 1, 2, 3, 5, 8 a 9. 

Méně důležité jsou úkoly, na které nebyl v průběhu projektu kladen takový důraz. Jedná se o 

úkoly č. 7 a 10. 

Nejméně důležitými otázkami jsou ty, o kterých jsme se jen okrajově zmínili, nebo byly 

zmíněny v zadání center. Proto jejich znalost nepovažuji za nutnou. Jedná se o otázky č. 4 a 6. 

 

4.4.2 Průběh čtvrté části 

Poslední část celku trvala 1 vyučovací hodinu a jejím obsahem bylo vyplnění kvízu žáky. Toto 

setkání proběhlo týden po třetí části projektu. Kvíz vyplňovalo 22 žáků. 

Před rozdáním kvízu jsem žákům zopakovala, že to není na známky, že mohou používat své 

poznámky a portfolia a že místa, v nichž  využili svých poznámek, mají označit puntíkem. Dále 

jsem jim řekla, že na práci mají 45 minut. Z pozorování jsem zjistila, že první úkol žáky zarazil, 

protože si nepamatovali jména, která se měla doplňovat. Jelikož jsou tato jména uvedena ve 
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druhém úkolu, velká část žáků toho využila a vrátila se k vyplňování prvního úkolu. Při 

vyplňování textu druhého úkolu se žáci začali opravdu soustředit a vypadalo to, že je práce 

baví. U otázky číslo 3 někteří žáci přemýšleli, jak to bylo s nedědičným titulem. Požádali mě o 

radu, ale než jsem jim ji dala, vzpomněli si, o čem je Zlatá bula sicilská, spojili si, že Vratislav 

II. i Vladislav II. vládli před vydáním buly a tím pádem byl jejich titul nedědičný. Když žáci 

došli k druhé části kvízu, začali si chodit pro svá portfolia a poznámky. Všimla jsem si, že 

většina žáků poctivě vyznačuje místa, kde si vypomohla poznámkami. Žáci začali odevzdávat 

kvízy po 30 minutách práce, tři žáci odevzdávali se zazvoněním. Těmto žákům jsem navrhla, 

že mohou dál pokračovat v práci, ale této nabídky nevyužili. Z pozorování jsem usoudila, že 

žáci vzali vyplňování kvízu vážně a snažili se ho vyplnit nejlépe, jak dovedli. 

4.4.3 interpretace výsledků 

K interpretaci výsledků použiji jen ty údaje, které vycházejí z vědomostí žáků bez využití 

pomoci v poznámkách a portfoliu. 

Nejlépe se žákům vedlo při řazení panovníků podle období vlády, kdy bylo řazení schopno 19 

žáků z 22. 15 žáků bylo schopno vysvětlit, o čem pojednává Zlatá bula sicilská, a stejný počet 

žáků zvládl vysvětlit, co znamená vymřít po přeslici. 14 žáků dokázalo doplnit správně celý 

text o počátcích českého státu, napsat alespoň 3 informace o vybraném panovníkovi. Stejný 

počet žáků věděl, kdo získal Zlatou bulu sicilskou a dokázal vysvětlit, co znamená vymřít po 

meči. 13 žáků rozpoznalo osobnosti podle popisu, 12 žáků vědělo o nedědičnosti prvních 

královských titulů. 10 žáků si zapamatovalo okrajovou informaci o orlici na prvním českém 

erbu a 9 žáků si zapamatovalo, o čem pojednává heraldika. 4 žáci by byli schopni přiřadit všech 

5 letopočtů k jejich událostem a žádný z žáků by nebyl schopen vypsat 3 znaky nebo budovy 

románské kultury bez pomoci. 

Když se na odpovědi podíváme z hlediska důležitosti otázek, zjistíme, že na důležité otázky 

(otázky č. 1, 2, 3, 5, 8 a 9) odpovědělo správně v průměru 14,5 žáků z 22, což je 66%. Otázky, 

které vyžadovaly informace, na které nebyl v průběhu projektu kladen takový důraz (otázky č. 

7 a 10) byly správně zodpovězeny v průměru jen u 2 žáků, což je 9%. Otázku č. 6, která byla 

zmíněna jen okrajově, zodpovědělo v průměru 9, 5 žáka, tudíž 43%.  
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4.5 Výstupy z realizace tematického celku 

Ke zhodnocení úspěšnosti pojetí tematického celku se musíme vrátit ke stanoveným cílům, 

kterými byl rozvoj klíčových kompetencí a historického myšlení. 

Rozvoj klíčových kompetencí byl zahrnut v prvních třech částech celku, nejvíce převládala 

kompetence komunikativní. Nejvíce k jejich rozvoji vedla práce v centrech, kdy se žáci učili 

pracovat ve skupině, vyjadřovat své názory, ohodnotit svou nebo cizí práci konstruktivně, 

rozplánovat si práci a pracovat se zdroji. Tomuto rozvoji docházelo také díky každodenní 

reflexi po centrech nebo po prezentacích plakátů o panovnících, při kterých mohli zhodnotit 

svou práci, ale i práci ostatních. Z této zpětné vazby si mohli odnést poznatky do dalších dnů a 

zapracovat na nich. Tuto práci na zlepšení sebe sama bylo vidět každý den, například při řešení 

sporů při práci ve skupině nebo při využívání rad spolužáků pro zlepšení vlastní nebo skupinové 

práce. 

Rozvoji historickému myšlení měly dopomoci debaty o problémech, snaha přibližovat různé 

úhly pohledu, vyhledávání možných příčin a důsledků, ale také práce s různými zdroji nebo 

historickými prameny, shromažďování a analyzování nebo porovnávání poznatků, kladení si 

otázek a chronologické řešení. Součástí bylo i nabývání faktografických vědomostí, které 

s tímto procesem souvisí. Z výše popsaného je zřejmé, že ne všechny tyto části, které měly vést 

k rozvoji historického myšlení, se povedly naplnit. Byly tam okamžiky, které by mohly vést 

k rozvoji kompetence historického myšlení, ale u některých z nich nebyl plně využit jejich 

potenciál. Největší možný rozvoj historického myšlení jsem zaznamenala při práci v centrech, 

ve kterých se pracovalo se Zlatou bulou sicilskou, a ve kterých se vyhledávali, shromažďovali 

a analyzovali informace. Všechny tyto činnosti zmiňují pedagogové i zahraniční kurikula 

z teoretické části této práce, jako důležité pro rozvoj historického myšlení. Dále byl tento rozvoj 

patrný ve třetí části celku, kdy žáci interpretovali své práce, porovnávali je se zhlédnutým 

videem a kladli vlastní otázky, které byly spjaty s historickým tématem. Ke kladení otázek byli 

žáci vedeni především v průběhu první části celku, ve třetí části celku je začali klást sami, a to 

ve chvílích, kdy analyzovali poznatky získávané od spolužáků či z videozáznamu. Kompetenci 

historického myšlení rozvíjeli i dílčí kognitivní cíle. 

Konkrétními cíli byly: 

 Žák dokáže objasnit význam určitých historických událostí. 

 Žák dokáže uvést klady a zápory různorodé zahraniční politiky panovníků. 
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 Žák analyzuje důležité informace z poskytnutých zdrojů a následně tyto informace 

demonstruje svým spolužákům. 

 Žák dokáže vyjmenovat a popsat základní znaky románské kultury a následně rozlišit 

románské stavby od staveb jiných slohů. 

 Žák přemýšlí nad příčinou a důsledkem různých událostí. 

 Žák využívá primární a sekundární zdroje k vyhledávání informací, a také je využívá 

k nahlížení na události z různých úhlů pohledu. 

 Žák zvládne navrhnout vlastní středověkou listinu. 

 Prohloubit zájem žáků o českou historii. 

 Rozvíjení pocitu sounáležitosti s předky na našem území za pomoci významných 

historických momentů. 

 Uvědomit si a ocenit historické dědictví, které nám naši předkové z této doby na našem 

území zanechali. 

Když se zaměříme na naplnění kognitivních cílů, tak veškeré aktivity všech 3 setkání byly 

naplánovány tak, aby vedly k naplnění určených cílů. 

Při reflexích po každém setkání žáci často zmiňovali konkrétní fakta nebo události, které jim 

přišly významné. Jejich význam však většinou nepodkládali, nebo ho vysvětlovali jen okrajově. 

Jak zmiňuje Wineburg, fakta jsou sice nedílnou součástí historického myšlení, ale musí být 

spojeno s kontextem, abychom mohli o historii přemýšlet komplexně. Proto se domnívám, že 

si žáci kontext těchto významných událostí zatím tolik neuvědomovali, nebo ho vnímali jako 

už prodiskutovaný. 

Lépe si žáci vedli při hledání možných příčin a důsledků sporů. Při zkoumání sporu mezi 

Ludmilou a Drahomírou a sv. Václavem a Boleslavem I., žáci své argumenty opírali o svou 

předchozí znalost tohoto tématu. Při hledání možných důsledků stařešinského řádu se žákům 

moc dobře nevedlo. Žáci vycházeli z vlastních zkušeností a znalostí o dědění vlády, které jsou 

ovlivněny současnou optikou světa. Hledání nemohli podpořit o žádné dřívější zkušenosti či 

znalosti s kontextem dané doby a ani neměli dostatek poznatků zasazených do kontextu. Tento 

neúspěch také přičítám špatnému uspořádání otázek a faktů z mé strany. Wineburg uvádí, jak 

je obtížné překlenout svůj pohled na svět a nahlížet na problémy v kontextu minulosti, pokud 

však fakta do kontextu zasadíme a povedeme žáky k odklonu vlastního pohledu, mělo by se to 

alespoň částečně podařit. Důležitost zasazení faktů do kontextu uvádí také Levstiková a Barton 

nebo Heykingová.  
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Při argumentaci vlastního názoru na zahraniční politiku žáci obsáhli všechna možná stanoviska, 

jejich argumenty vyplývaly ze současného pohledu na svět a z jejich vnímání mezilidských 

vztahů. Také byla využita jejich předchozí zkušenost s moderními dějinami, když jsme se při 

argumentech o možných spojenectvích dostali k nefunkčnímu spojenectví během druhé světové 

války. Kontext doby jim mohl lehce připodobnit čtený text, ale z jejich argumentů jsem 

nedokázala rozlišit, zda hájení cti vychází z jejich vlastního pohledu nebo z historického 

kontextu. O důležitosti propojení historie s již nabytými znalostmi či zkušenostmi žáka mluví 

Levstiková a Barton. 

Při reflexích žáci často zmiňovali, jak pro ně bylo obtížné vyhledávat informace z různých 

zdrojů, podle odvedené práce však můžeme usoudit, že se většina žáků zhostila práce velmi 

dobře. Zadávání požadavků, které jsou na mírně vyšší úrovni, než na které se nacházejí žáci, se 

odkazuje na teorii Vygotského, který tvrdí, že takové zadání s pomocí dospělého posouvá 

kognitivní myšlení dítěte na vyšší úroveň. Podle výsledků žáků bychom mohli říci, že se tato 

teorie při této činnosti potvrdila. 

Žáci zvládli navrhnout vlastní středověkou smlouvu, při realizaci jsme však u dvou skupin 

narazili na problém s chápáním, kdo smlouvu vydává a pro koho je. Žáci měli tendence tyto 

osoby zaměňovat. Museli jsme se proto několikrát vracet ke Zlaté bule sicilské a na ní si 

ukazovat, jak to má být. Po zhotovení obsahovaly listiny nejdůležitější aspekty. Práce 

s primárními a sekundárními zdroji, které pomáhaly vlastní tvorbě, by měla propojit a 

prohloubit znalost žáků s jejich prožitkem. Přínos aktivit, které se zaměřují na tvůrčí psaní 

podložené historickými zdroji, pro rozvoj historického myšlení zmiňuje ve své práci Levstiková 

a Barton. Dalším problémem při tvoření byl, že někteří žáci neviděli v tvorbě smysl, když listinu 

nikdo neuvidí. Tento problém se vyřešil na konci týdne, kdy žáci chodili se svými smlouvami 

za paní ředitelkou, která si je vždy na 3 – 5 minut pozvala do ředitelny a navrhovanou smlouvu 

s nimi probrala. Bylo vidět, že žáci mají z tohoto zájmu radost a že jim práce připadala 

dokončená. 

Během prvního setkání bylo cílem využít perspektivu Boleslava I., který byl představen žákům 

jako schopný panovník, který pro rozvoj českého státu hodně udělal. Jeho perspektivu využít 

k nahlížení na události, které se za jeho života staly a polemizovat o nich. Na konci tohoto 

setkání však vyplynulo, že žáci vidí Boleslava I. stále stejnou optikou, na kterou jsou zvyklí. 

Z práce Levstikové a Bartona vyplývá, že by žáci měli být schopni vnímat různé perspektivy, 

ale že toto vnímání musí být podpořeno prací s literaturou a debatami o jiném úhlu pohledu. 

Podle Cooperové je potřeba pracovat s různými interpretacemi příběhu. S tím souvisí potřeba 
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empatie, kterou uvádí Wineburg a také Heykingová. Také by se měla vzít v potaz teorie 

asimilace a akomodace od Piageta, ve které se žáci rozhodují, zda nové poznatky přijmou a 

s jejich pomocí přemění již zavedené schéma. 

Cílem, který se nepovedl naplnit je ten o románské kultuře. Na tento cíl byly zaměřeny dvě 

aktivity, ale na jejich výstupy nebyl kladen takový důraz. Jak vyšlo z výsledků kvízu, žáci 

nebyli schopni románský sloh popsat. Žáci neměli příležitost propojit románský sloh s reálným 

vizuálním prožitkem a vlastní zkušeností, na kterých by mohli stavět své schéma ohledně 

románského slohu. Levstiková a Barton uvádějí, jak je důležité zahrnovat umění do výuky. 

Znaky architektury nebo celé stavby se nejlépe dokládají na reálných budovách a ukázkách. Je 

tedy otázkou, zda tento cíl v projektu nechat a zapojit více aktivit soustřeďujících se na 

románskou kulturu, zahrnující vycházku za památkami, na kterých by se daly prvky 

románského slohu ukazovat, nebo zda tento cíl do budoucna z projektu vynechat. 

Dosažení afektivních cílů se velmi těžce měří. Věřím, že k jejich naplnění vedly veškeré 

aktivity, které žákům představovaly význam a velikost českého státu v období středověku. 

Naplnění cíle o prohloubení zájmu o českou historii jsem viděla ve chvílích, kdy žáci 

vyhledávali fakta o panovnících i doma, ptali se mě o přestávkách nebo na konci setkáních na 

detaily, které je zajímaly, a nebo se se mnou o těchto událostech bavili. 

Problematickou částí během celé realizace bylo dodržování časového harmonogramu, nakonec 

jsme však stihli vše. 

Během prvních dvou setkání mě velmi překvapilo množství poznatků žáků, které se týkalo 

především detailních informací o knížeti Oldřichovi a Břetislavovi a sv. Vojtěchovi (u sv. 

Vojtěcha zmiňovali jeho působení v cizině, jeho zabití a převážení ostatků, které byly údajně 

vyvařeny). Žáci byli také velmi aktivní a rádi přejímali iniciativu ve vyprávění. 

Ve druhé části celku jsme pracovali ve skupinách, které vycházeli ze zasedacího pořádku. 

Všechny skupiny byly smíšené, žádná nebyla čistě dívčí nebo chlapecká. V průběhu týdne jsem 

všechny skupiny pozorovala při práci a všimla jsem si, že ve všech skupinách, až na jednu 

rozdělují práci dívky, v té poslední bylo rozdělování práce vyváženě rozděleno mezi dívky a 

chlapce. V žádné skupině nebyly vůdčími typy chlapci. Při práci ve skupině většinou pracovaly 

dívky dohromady a chlapci preferovali samostatnou práci, kterou následně s ostatními 

pospojovali. Toto se nejvíce projevilo u vytváření vlastních listin, u vytváření rodokmene a 

vyčítání informací z textu. Dělba práce byla také ovlivněna zadáním center, ve kterých bylo 

napsáno, zda se jedná o práci skupinovou či individuální. Pokud byla v zadání práce skupinová, 



72 
 

byla kooperace žáků nutná, pokud byla individuální, mohli si žáci pomáhat, ale nemuseli. 

V některých skupinách se objevilo pár problémů se spoluprací, individuálních nebo 

vícečlenných, které se ale vždy na konci dne vyřešily a v dalších dnech se ve skupině 

neobjevovaly. U některých skupin jsem musela připomínat, aby si hlídaly čas, jinak by práci 

nestihly. Posledních 15–20 minut každého dne jsme reflektovali práci, kde se, kromě 

obsahového zpracování úkolu, hodnotila práce ve skupině a dodržování pravidel pro práci 

v centrech. Velmi mě překvapila otevřenost žáků, ve které velmi konstruktivně zhodnotili práci 

svou a svých spolužáků, ať kladně či záporně. Nejčastějším problémem žáků byla dělba práce, 

která se s každou skupinou vyřešila během reflexe a další den už na ni daná skupina 

zapracovala. Z obsahového hlediska přišlo žákům nejtěžší vyhledávat informace o panovnících 

a určovat, co je důležité a co není. Tato problematika je okomentovaná výše u hodnocení cílů. 

Většina těchto problémových aspektů během týdne vymizela, jelikož žáci využívali rad svých 

spolužáků o práci v různých centrech.  

Pracovní nasazení, odvedená práce, spolupráce a samostatnost žáků v průběhu tohoto týdne 

předčila mé očekávání. I přesto, že jsem od třídní učitelky věděla, že jsou na práci v centrech a 

reflektování své práce zvyklí, překvapilo mě, jak kultivovaně a otevřeně o své práci mluví. 

Motivaci žáků a jejich radost z práce jsem viděla především ve chvílích, kdy pracovali na 

úkolech během přestávky, ve chvílích, kdy pokračovali v reflexi po zazvonění na přestávku, 

aniž by někoho z nich napadlo na zvonění upozornit nebo, když se o tématu přišli bavit se mnou, 

kladli doplňující otázky a říkali mi, jaké detaily si o panovnících doma vyhledávali. 

Ve třetí části celku žáci prezentovali své plakáty o panovnících velmi zdařile. Srozumitelně 

interpretovali získaná data. Spolužáci se navzájem poslouchali a hodnotili vyhotovené práce. 

Při sledování videa vždy zkoumali, zda se shodují prezentované informace a zda tam jsou 

informace navíc. Tyto poznatky jsme shrnuli, aby vznikl ucelený obraz o každém panovníkovi. 

Mile mě překvapily dotazy žáků, které vypovídaly o tom, že se nad tématem zamýšlejí, 

například když hodnotili politickou schopnost Přemysla Otakara I., nebo když jim nestačila jen 

předená informace a oni se ptali po důvodech, což se stalo u zvaní německých kupců do Čech. 

Také otázka důvěry v panovníka po nedodržení slibu, rozhodování se jakému zdroji věřit, při 

rozporu v informacích, při kterém se žáci přiklonili k literatuře, ale nechali si možnost 

pochybovat. Na smysluplné historické otázky, které při prezentacích a analyzování informací 

padaly, a na možnosti pochybování o historii odkazuje ve své práci Levstiková a Barton. Ti 

tvrdí, že by žáci měli chápat, že historii nemá jednu pevnou pravdu, že záleží na zdrojích. Při 
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prezentacích žáci porovnávali předané informace, důkaz o chápání možného jiného výkladu 

však nemám. 

4.5.1 Možnosti pro zlepšení pojetí tematického celku do budoucna 

Při realizaci tohoto tematického celku a jeho reflexi jsem dospěla k několika závěrům, na které 

bych se chtěla v budoucnu zaměřit nebo je změnit. 

Z teoretické části této diplomové práce vyplývá, že by mělo být možné vyvíjet kompetenci 

historického myšlení u dětí mladšího věku. K tomuto rozvoji je můžeme cíleně vést kladením 

správných otázek, které by si žáci měli postupně začíst klást sami, využíváním primárních a 

sekundárních historických pramenů a aktivně nechat žáky vyhledávat informace v různých 

zdrojích, s různým úhlem pohledu. 

Během realizace tohoto celku jsem se snažila klást otázky žákům sama a doufala jsem, že 

v průběhu převezmou iniciativu, kterou někteří opravdu projevili. Příště bych však cíleně 

zařadila úkoly, které by vlastní kladení takových otázek vyžadovaly. 

Během první části jsme se soustředili na příčiny a důsledky sporů, které jsme prodiskutovali 

v daný moment. Chyběl však další přesah, kterého by bylo možné docílit aktivitami na konci 

setkání. Těmito aktivitami by žáci měli vyjádřit své chápání určitých historických událostí, nebo 

převzít perspektivu jiné osoby. Například psaním zpovědi Boleslava I. o zavraždění vlastního 

bratra nebo Drahomířino ohlédnutí se do minulosti. Dále by se dalo více diskutovat o rozdílu 

mezi seniorátem a primogeniturou a porovnat je. 

Z výsledků i z pozorování vyplývá, že by se tento celek neměl zaobírat románskou kulturou, 

nebo by jí měl vyčlenit specifický čas. V budoucnu bych tuto část vynechala a naplánovala 

bych samostatný projekt, který by se románskou kulturou a slohem zabýval a obsahoval by 

výlety za románskými stavbami, aby je žáci viděli na vlastní oči. 

Faktografický kvíz bych příště formulovala tak, aby žáci získané poznatky podkládali znalostí 

kontextu a své odpovědi také zdůvodňovali. 

Další změny v aktivitách jsem zmiňovala přímo do shrnutí jednotlivých realizovaných celků. 

Po zkušenosti z tohoto celku bych do budoucna chtěla pojímat historické učivo spíše formou 

projektů, vybírat jen určitá témata a nezahlcovat žáky mnoha fakty, která znovu uslyší ve 

vyšších ročnících. Dále bych se chtěla snažit, co nejvíce rozvíjet historické myšlení a nechat 

žáky objevovat historii samostatně. Věřím, že výuka historie by měla vést k jejímu chápání a 

hledání souvislostí v kontextu, a ne jen k memorování dat a událostí. Jako nejzásadnější 
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problém vnímám omezený výběr učebních materiálů, které jsou stálé plné faktů a nedávají příliš 

velký prostor k historickému myšlení žáků, tlak rodičů a společnosti, kteří většinou cílí na 

získávání velkého množství poznatků. Přestože musí učitel vynaložit na  přípravu projektů či 

tematických celků mnoho energie a času, věřím, že se tato námaha, s ohledem na poznatky a 

zkušenosti, které si žáci odnáší, vyplatí.  
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Závěr 

Zaměření diplomové práce vychází z mého zájmu o historii a jejího komplexního vnímání a 

z hlediska žáků, kteří historii, většinou vlivem školy, vnímají jako souhrn dat, pojmů a 

informací, které často nemají propojené s kontextem doby. Přemýšlením o historii se můžeme 

naučit něco o sobě samých, o našem národě i o celém světě. Proto je historie důležitou součástí 

našeho vzdělání. 

Pro realizaci tematického celku jsem hledala přístupy, které by u žáků rozvíjely historické 

myšlení. Velkou inspirací mi byla zahraniční kurikula, která do výuky zahrnují aspekty 

kompetence historického myšlení, a také myšlenky odborníků, kteří se vývoji historického 

myšlení zabývají. 

Při plánování celku jsem se zamýšlela, jaké aspekty historického myšlení zapojit, aby byly 

vhodné pro žáky čtvrté třídy ZŠ. Rozhodla jsem se pro práci s příčinou a důsledkem, hledání a 

přijímání různých interpretací, kladení historických otázek, porovnávání života v minulosti a 

v současnosti a na chronologické řazení událostí. Žáci také měli možnost pracovat s primárními 

a sekundárními zdroji a samostatně nacházet, shromažďovat a analyzovat informace. 

Při realizaci celku jsme pracovali s již nabytými znalostmi žáků i s novými poznatky. Nové 

informace doplňovaly kontext již získaných vědomostí. Při debatách, hledání možných příčin 

a důsledků, nahlížení na situace z různého kontextu žáci vycházeli ze svých zkušeností, znalostí 

a představ o světě. Práce s různými zdroji žáky vedla k zamyšlení o věrohodnosti předávaných 

informací, k různé perspektivě událostí a ke kontextu doby, k čemuž vedly i některé situace 

v průběhu realizace. Během těchto situací mohli žáci vnímat, že historie nemá jen jeden správný 

výklad, ale že může být vyložena z různých úhlů pohledu. Skupinová práce s různými zdroji 

také prokázala, že jsou žáci schopni vyhledat a porovnat důležité informace. Práce s primárním 

zdrojem ve spojení s vlastní tvorbou vedla k pochopení struktury středověkých listin. Během 

prvních setkání jsem historické zaměřené otázky musela klást sama, v průběhu se žáci začali 

zapojovat a byli schopni klást historické otázky sami. Rozvoj této dovednosti však nebyl plně 

využit, v budoucnu by měly být připravené takové úkoly, které by na dovednost kladení otázek 

přímo cílily. Chronologické řazení událostí žáci zvládali dobře. Během realizace jsem chtěla 

žákům přiblížit souběžnost událostí v Čechách a na Velké Moravě, nepředpokládala jsem, že ji 

pochopí, ale domnívám se, že čím častěji o souběžnosti událostí uslyší, tím je pravděpodobnější, 

že jí časem i porozumí. 
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Při závěrečné reflexi žáků vyšlo najevo, že někteří žáci více vnímali obsah a jiní formu práce. 

Žádný z žáků však neuváděl jen faktografické pojmy. 

Z vyhodnocení celku vychází, že při realizaci docházelo k rozvoji kompetence historického 

myšlení i k rozvoji klíčových kompetencí, v tomto duchu by tedy byla potřeba pokračovat, 

v lepším případě i se zakomponováním navrhovaných úprav. 

Rezervy vidím v nenaplněném cíli o románské kultuře. K naplnění tohoto cíle by vedlo jiné 

metodické pojetí a více času, který by se věnoval této problematice. Druhým možným řešením 

by bylo vyjmutí tohoto cíle a připravení samostatného projektu na téma románská kultura. 

Dalším částečně nesplněným cílem bylo zdůvodňování významných událostí. S žáky by bylo 

potřeba význam těchto událostí uvádět do širšího kontextu a o jejich významnosti debatovat. 

Praktickou realizací celku jsem si ověřila, že je možné vést žáky mladšího školního věku 

k rozvoji historického myšlení. Žáci jsou schopni o událostech přemýšlet, k tomu však stále 

potřebují faktografickou znalost. Potvrzuje se tak myšlenka Wineburga, který tvrdí, že 

faktografická znalost je úzce spjata s historickým myšlením. Výuka historie by tedy měla 

zahrnovat jak fakta, jejichž znalost povede k pochopení souvislostí, tak kritické uvažování nad 

nimi.  
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Příloha č. 1 

Ukázka kanadského kurikula 

 

Zdroj: The Ontario Curriculum, Social studies grades 1 to 6, History and Geography grades 7 and 8; 
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http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/sshg18curr2013.pdf 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/sshg18curr2013.pdf


82 
 

Příloha č. 2 

Seznam zdrojů použité v průběhu tematického celku 

 ČORNEJ, Petr, Jiřina LOCKEROVÁ a Pavel MAJOR. Panovníci Českých zemí. Praha: 

Fragment, 1992. Odkaz (Fragment). ISBN 80-901070-5-2. 

 HAŠKOVEC, Vít, Ondřej MÜLLER a Irena TATÍČKOVÁ. Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo: 

osobnosti českých dějin : [věda, politika, kultura]. Praha: Albatros, 2000. Klub mladých čtenářů 

(Albatros). ISBN 80-00-00899-8. 

 JANOVSKÝ, Julius. Dějiny Čech a Moravy, slovem a dokumenty: učební text pro 9. 

ročníky základních škol a pro střední odborná učiliště. Prague: S&M, 1991. ISBN 80-

900096-3-8. 

 JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Co v učebnicích nebývá, aneb, Čeští panovníci, jak je (možná) 

neznáte. Vydání třetí. Ilustroval Jiří FILÍPEK. Praha: Motto, 2017. ISBN 978-80-267-0920-6. 

 KLECH, Pavel, Irena ŠLAHŮNKOVÁ, Lenka SAKAŘOVÁ, Adriena BINKOVÁ, Zuzana 

ŠVIHLOVÁ a Jan KAMRLA. Hravá vlastivěda 4. Ilustroval Prokop WILHELM, ilustroval 

Martina VANĚČKOVÁ, ilustroval Hana VAVŘINOVÁ. Praha: Taktik International, 2016. 

ISBN 978-80-87881-98-9. 

 MÁCHA, Petr, Vladimíra HORKÁ a Lucie PEVNÁ. Hravý dějepis 7: středověk a raný novověk 

: pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia : v souladu s RVP. Praha: Taktik, 2017. ISBN 978-80-

87881-36-1. 

 MANDELOVÁ, Helena. Středověk: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Ilustroval 

Dagmar JEŽKOVÁ. Praha: Kartografie, 1996. Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá 

gymnázia. ISBN 80-7011-372-3. 

 MANDELOVÁ, Helena. Na úsvitu českých dějin. Ilustroval Lubomír ANLAUF. Praha: 

Albatros, 1993. Dějiny v obrazech. ISBN 80-00-00384-8. 

 SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas českých dějin. Ilustroval Dagmar JEŽKOVÁ, ilustroval Jiří 

PETRÁČEK. Praha: Kartografie, 2003. ISBN 80-7011-501-7. 

 ŠMÍD, Zdeněk. Jak jsme se nedali, aneb, Kapitoly z dějin národního úpění. Praha: Formát, 

2002. ISBN 80-86155-99-4. 

 VÁLKOVÁ, Veronika a František PARKAN. Dějepis 7 pro základní školy. Praha: SPN - 

pedagogické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7235-373-6. 

 Časostroj: zábavná cesta do historie. Brno: Extra Publishing, 2011-. ISSN 1805-0832. Díly: 

9/2017 Královražda Václava III., 9/2016 Nejdrsnější český vládce: Král železný a zlatý 



83 
 

 Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2010-. ISSN 1804-2260.. Díly: 6/2017 č. 61 

Nečekaný pád mocné říše Přemyslovců, 6/2014 Nejmocnější z Přemyslovců 1-2/2013 Záhadné 

počátky rodu Přemyslovců.  

 Živá historie: historický magazín. Brno: Extra Publishing, 2008-. ISSN 1803-3326. Díly: 1-

2/2017 Rozmach a pád říše Přemysla Otakara II., 4/2015 Byl Václav II. největší Přemyslovec 

 Dějiny udatného českého národa, seriál ČT, dostupné online na: http://dejiny.ceskatelevize.cz. 

Vybrané díly 26, 27, 29, 32, 31 

  

http://dejiny.ceskatelevize.cz/


84 
 

Příloha č. 3 

Obrazový materiál využitý při realizaci tematického celku 

Seznam zdrojů obrazového materiálu je na konci této přílohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatá bula sicilská 

  Pečeť Přemysla 

Otakara I. 

 

 

 

 

 

 

 

Náhrobek Přemysla Otakara I.   Václav I. při rytířském souboji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánek města na „Zeleném drnu“ Vpád Mongolů 
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Těžba stříbra      Konec bitvy na Moravském poli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečeť Přemysla Otakara II. 

 Ota Braniborský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad Bezděz

       Václav II. s českou a polskou korunou  
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Václav III. s českou, polskou a uherskou korunou  Zavraždění Václava III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přemysl Otakar I.     Václav I. 

 

 

Přemysl Otakar 

Zdroj: Jiřina Lockerová, Pavel Major (Panovníci českých zemí, 1992, str. 27)  
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Přemysl Otakar 

II.    

 Václav II. 

 

  

Václav III.     Sv. Václav 
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Boleslav I. 

    Sdružená okna 

 

 

Roseta     Rotunda 1 

   

Bazilika 1      Bazilika 2 
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Románský kostel     Rotunda 2 

  

Gotika 1   Gotika 2 

  

Baroko 1     Baroko 2 
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Renesance 1     Renesance 2 

  

Secese 1     Secese 2 
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https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=IFHWWuLhHcbSwAKaprz4CQ&q=pl%C3%A1nek+m%C4%9Bsta+na+zelen%C3%A9m+drnu&oq=pl%C3%A1nek+m%C4%9Bsta+na+zelen%C3%A9m+drnu&gs_l=psy-ab.3...54529.61025.0.61344.41.31.1.4.4.0.156.2050.24j4.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..9.14.709...0j0i5i30k1j0i30k1j0i8i30k1.0.TDgMf2U6Rho#imgdii=PwzfLW_NYpDsfM:&imgrc=wuTsMuSkjq5F3M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=-1LWWpS-K8_fwQLgn5KYCg&q=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&oq=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.51170.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O-nj40IHK0I#imgdii=lsdm0PiaOEkxxM:&imgrc=-HEL72A7xFpW_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=-1LWWpS-K8_fwQLgn5KYCg&q=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&oq=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.51170.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O-nj40IHK0I#imgdii=lsdm0PiaOEkxxM:&imgrc=-HEL72A7xFpW_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=-1LWWpS-K8_fwQLgn5KYCg&q=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&oq=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.51170.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O-nj40IHK0I#imgdii=lsdm0PiaOEkxxM:&imgrc=-HEL72A7xFpW_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=-1LWWpS-K8_fwQLgn5KYCg&q=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&oq=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.51170.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O-nj40IHK0I#imgdii=lsdm0PiaOEkxxM:&imgrc=-HEL72A7xFpW_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=-1LWWpS-K8_fwQLgn5KYCg&q=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&oq=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.51170.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O-nj40IHK0I#imgdii=lsdm0PiaOEkxxM:&imgrc=-HEL72A7xFpW_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=-1LWWpS-K8_fwQLgn5KYCg&q=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&oq=v%C3%A1clav+I+vp%C3%A1d++mongol%C5%AF+kreslen%C3%A9&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.51170.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.O-nj40IHK0I#imgdii=lsdm0PiaOEkxxM:&imgrc=-HEL72A7xFpW_M
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https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=L1PWWomQK4HJw

QKt-

IvABg&q=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&oq=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%AD

bra&gs_l=psy-ab.3...145733.150294.0.150410.43.23.0.0.0.0.148.1552.18j3.21.0....0...1c.1.64.psy-

ab..29.6.531...0j0i30k1j0i5i30k1.0.5epnpZsefaI#imgrc=dXg9WrDRetSDJM:  

Konec bitvy na Moravském poli 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlPWWp7

zMYXdwQLr3azoCg&q=bitva+na+moravsk%C3%A9m+poli&oq=bitva+na+mo&gs_l=psy-

ab.3.0.0i30k1.2379.95168.0.96355.25.15.0.1.1.0.147.1271.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-

ab..13.11.956...0j0i19k1j0i10k1j0i8i30k1.0.avNHrqIOWWA#imgrc=usYDkJMr5nLNDM:  

Pečeť Přemysla Otakara II. 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1TWWoj

WPNLLwQLG4oLICg&q=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&oq=pe%

C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&gs_l=psy-

ab.3...68729.76657.0.76921.49.34.1.0.0.0.165.2597.20j10.30.0....0...1c.1.64.psy-

ab..23.7.647...0j0i30k1j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.Natbl2GC8OQ#imgrc=FNZqgbu8Kf_tF

M:  

Ota Braniborský 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=dVTWWu

XDMY7XwQLj6r7oCQ&q=ota+braniborsk%C3%BD&oq=ota+braniborsk%C3%BD&gs_l

=psy-

ab.3..0i30k1.99943.107432.0.107922.41.25.0.0.0.0.171.1676.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-

ab..25.9.596...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1j0i13k1.0.7bvn1Cq2XQI#imgrc=

G6i5ItTM2qGt5M: 

Hrad Bezděz 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=G1XWWtjQNsGkwAL

kv6qoDQ&q=hrad+bezd%C4%9Bz+&oq=hrad+bezd%C4%9Bz+&gs_l=psy-

ab.3..0i30k1l2j0i5i30k1.8224.10191.0.10445.8.7.0.0.0.0.130.620.5j2.7.0....0...1c.1.64.psy-

ab..2.1.66....0.0ZdqADkqH7Y#imgdii=UFkFT_BE4hJGQM:&imgrc=58KCRaDUjt1KjM:  

Václav II. s českou a polskou korunou 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALt

r7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-

ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-

ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=2irK482H5Nc4mM:  

Václav III. s českou, polskou a uherskou korunou 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWov

CB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+koruna

mi&gs_l=psy-

ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-

ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=GWug8xRpvcQRNM:  

Zavraždění Václava III. 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=L1PWWomQK4HJwQKt-IvABg&q=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&oq=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&gs_l=psy-ab.3...145733.150294.0.150410.43.23.0.0.0.0.148.1552.18j3.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.6.531...0j0i30k1j0i5i30k1.0.5epnpZsefaI#imgrc=dXg9WrDRetSDJM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=L1PWWomQK4HJwQKt-IvABg&q=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&oq=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&gs_l=psy-ab.3...145733.150294.0.150410.43.23.0.0.0.0.148.1552.18j3.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.6.531...0j0i30k1j0i5i30k1.0.5epnpZsefaI#imgrc=dXg9WrDRetSDJM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=L1PWWomQK4HJwQKt-IvABg&q=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&oq=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&gs_l=psy-ab.3...145733.150294.0.150410.43.23.0.0.0.0.148.1552.18j3.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.6.531...0j0i30k1j0i5i30k1.0.5epnpZsefaI#imgrc=dXg9WrDRetSDJM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=L1PWWomQK4HJwQKt-IvABg&q=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&oq=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&gs_l=psy-ab.3...145733.150294.0.150410.43.23.0.0.0.0.148.1552.18j3.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.6.531...0j0i30k1j0i5i30k1.0.5epnpZsefaI#imgrc=dXg9WrDRetSDJM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=L1PWWomQK4HJwQKt-IvABg&q=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&oq=t%C4%9B%C5%BEby+st%C5%99%C3%ADbra&gs_l=psy-ab.3...145733.150294.0.150410.43.23.0.0.0.0.148.1552.18j3.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.6.531...0j0i30k1j0i5i30k1.0.5epnpZsefaI#imgrc=dXg9WrDRetSDJM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlPWWp7zMYXdwQLr3azoCg&q=bitva+na+moravsk%C3%A9m+poli&oq=bitva+na+mo&gs_l=psy-ab.3.0.0i30k1.2379.95168.0.96355.25.15.0.1.1.0.147.1271.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.11.956...0j0i19k1j0i10k1j0i8i30k1.0.avNHrqIOWWA#imgrc=usYDkJMr5nLNDM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlPWWp7zMYXdwQLr3azoCg&q=bitva+na+moravsk%C3%A9m+poli&oq=bitva+na+mo&gs_l=psy-ab.3.0.0i30k1.2379.95168.0.96355.25.15.0.1.1.0.147.1271.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.11.956...0j0i19k1j0i10k1j0i8i30k1.0.avNHrqIOWWA#imgrc=usYDkJMr5nLNDM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlPWWp7zMYXdwQLr3azoCg&q=bitva+na+moravsk%C3%A9m+poli&oq=bitva+na+mo&gs_l=psy-ab.3.0.0i30k1.2379.95168.0.96355.25.15.0.1.1.0.147.1271.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.11.956...0j0i19k1j0i10k1j0i8i30k1.0.avNHrqIOWWA#imgrc=usYDkJMr5nLNDM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlPWWp7zMYXdwQLr3azoCg&q=bitva+na+moravsk%C3%A9m+poli&oq=bitva+na+mo&gs_l=psy-ab.3.0.0i30k1.2379.95168.0.96355.25.15.0.1.1.0.147.1271.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.11.956...0j0i19k1j0i10k1j0i8i30k1.0.avNHrqIOWWA#imgrc=usYDkJMr5nLNDM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1TWWojWPNLLwQLG4oLICg&q=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&oq=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&gs_l=psy-ab.3...68729.76657.0.76921.49.34.1.0.0.0.165.2597.20j10.30.0....0...1c.1.64.psy-ab..23.7.647...0j0i30k1j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.Natbl2GC8OQ#imgrc=FNZqgbu8Kf_tFM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1TWWojWPNLLwQLG4oLICg&q=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&oq=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&gs_l=psy-ab.3...68729.76657.0.76921.49.34.1.0.0.0.165.2597.20j10.30.0....0...1c.1.64.psy-ab..23.7.647...0j0i30k1j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.Natbl2GC8OQ#imgrc=FNZqgbu8Kf_tFM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1TWWojWPNLLwQLG4oLICg&q=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&oq=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&gs_l=psy-ab.3...68729.76657.0.76921.49.34.1.0.0.0.165.2597.20j10.30.0....0...1c.1.64.psy-ab..23.7.647...0j0i30k1j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.Natbl2GC8OQ#imgrc=FNZqgbu8Kf_tFM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1TWWojWPNLLwQLG4oLICg&q=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&oq=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&gs_l=psy-ab.3...68729.76657.0.76921.49.34.1.0.0.0.165.2597.20j10.30.0....0...1c.1.64.psy-ab..23.7.647...0j0i30k1j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.Natbl2GC8OQ#imgrc=FNZqgbu8Kf_tFM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1TWWojWPNLLwQLG4oLICg&q=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&oq=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&gs_l=psy-ab.3...68729.76657.0.76921.49.34.1.0.0.0.165.2597.20j10.30.0....0...1c.1.64.psy-ab..23.7.647...0j0i30k1j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.Natbl2GC8OQ#imgrc=FNZqgbu8Kf_tFM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1TWWojWPNLLwQLG4oLICg&q=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&oq=pe%C4%8De%C5%A5+p%C5%99emysla+otakara+II&gs_l=psy-ab.3...68729.76657.0.76921.49.34.1.0.0.0.165.2597.20j10.30.0....0...1c.1.64.psy-ab..23.7.647...0j0i30k1j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.Natbl2GC8OQ#imgrc=FNZqgbu8Kf_tFM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=dVTWWuXDMY7XwQLj6r7oCQ&q=ota+braniborsk%C3%BD&oq=ota+braniborsk%C3%BD&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.99943.107432.0.107922.41.25.0.0.0.0.171.1676.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.9.596...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1j0i13k1.0.7bvn1Cq2XQI#imgrc=G6i5ItTM2qGt5M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=dVTWWuXDMY7XwQLj6r7oCQ&q=ota+braniborsk%C3%BD&oq=ota+braniborsk%C3%BD&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.99943.107432.0.107922.41.25.0.0.0.0.171.1676.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.9.596...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1j0i13k1.0.7bvn1Cq2XQI#imgrc=G6i5ItTM2qGt5M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=dVTWWuXDMY7XwQLj6r7oCQ&q=ota+braniborsk%C3%BD&oq=ota+braniborsk%C3%BD&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.99943.107432.0.107922.41.25.0.0.0.0.171.1676.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.9.596...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1j0i13k1.0.7bvn1Cq2XQI#imgrc=G6i5ItTM2qGt5M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=dVTWWuXDMY7XwQLj6r7oCQ&q=ota+braniborsk%C3%BD&oq=ota+braniborsk%C3%BD&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.99943.107432.0.107922.41.25.0.0.0.0.171.1676.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.9.596...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1j0i13k1.0.7bvn1Cq2XQI#imgrc=G6i5ItTM2qGt5M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=dVTWWuXDMY7XwQLj6r7oCQ&q=ota+braniborsk%C3%BD&oq=ota+braniborsk%C3%BD&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.99943.107432.0.107922.41.25.0.0.0.0.171.1676.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.9.596...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1j0i13k1.0.7bvn1Cq2XQI#imgrc=G6i5ItTM2qGt5M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=dVTWWuXDMY7XwQLj6r7oCQ&q=ota+braniborsk%C3%BD&oq=ota+braniborsk%C3%BD&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.99943.107432.0.107922.41.25.0.0.0.0.171.1676.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..25.9.596...0j0i67k1j0i8i30k1j0i5i30k1j0i24k1j0i10i24k1j0i13k1.0.7bvn1Cq2XQI#imgrc=G6i5ItTM2qGt5M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=G1XWWtjQNsGkwALkv6qoDQ&q=hrad+bezd%C4%9Bz+&oq=hrad+bezd%C4%9Bz+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i5i30k1.8224.10191.0.10445.8.7.0.0.0.0.130.620.5j2.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.66....0.0ZdqADkqH7Y#imgdii=UFkFT_BE4hJGQM:&imgrc=58KCRaDUjt1KjM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=G1XWWtjQNsGkwALkv6qoDQ&q=hrad+bezd%C4%9Bz+&oq=hrad+bezd%C4%9Bz+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i5i30k1.8224.10191.0.10445.8.7.0.0.0.0.130.620.5j2.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.66....0.0ZdqADkqH7Y#imgdii=UFkFT_BE4hJGQM:&imgrc=58KCRaDUjt1KjM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=G1XWWtjQNsGkwALkv6qoDQ&q=hrad+bezd%C4%9Bz+&oq=hrad+bezd%C4%9Bz+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i5i30k1.8224.10191.0.10445.8.7.0.0.0.0.130.620.5j2.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.66....0.0ZdqADkqH7Y#imgdii=UFkFT_BE4hJGQM:&imgrc=58KCRaDUjt1KjM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=G1XWWtjQNsGkwALkv6qoDQ&q=hrad+bezd%C4%9Bz+&oq=hrad+bezd%C4%9Bz+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i5i30k1.8224.10191.0.10445.8.7.0.0.0.0.130.620.5j2.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.66....0.0ZdqADkqH7Y#imgdii=UFkFT_BE4hJGQM:&imgrc=58KCRaDUjt1KjM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=2irK482H5Nc4mM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=2irK482H5Nc4mM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=2irK482H5Nc4mM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=2irK482H5Nc4mM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=GWug8xRpvcQRNM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=GWug8xRpvcQRNM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=GWug8xRpvcQRNM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=GWug8xRpvcQRNM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=J1XWWovCB4zLwALtr7HACQ&q=v%C3%A1clav+II+s+korunami&oq=v%C3%A1clav+II+s+korunami&gs_l=psy-ab.3...177329.187097.0.187407.32.22.2.3.4.0.146.1300.18j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.13.639...0j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.0.kBAxYQiUd5s#imgrc=GWug8xRpvcQRNM
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Jiřina Lockerová, Pavel Major (Panovníci českých zemí, 1992, str. 29)  

Přemysl Otakar I. 

Jiřina Lockerová, Pavel Major (Panovníci českých zemí, 1992, str. 25) 

Václav I. 

Jiřina Lockerová, Pavel Major (Panovníci českých zemí, 1992, str. 26) 

Přemysl Otakar II. 

Jiřina Lockerová, Pavel Major (Panovníci českých zemí, 1992, str. 27) 

Václav II. 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=41XWWtj

GEYjJwQLomI7QAQ&q=v%C3%A1clav+II+&oq=v%C3%A1clav+II+&gs_l=psy-

ab.3..0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.481496.482210.0.482710.10.5.0.0.0.0.182.463.4j1.5.0....0...1c.1

.64.psy-ab..8.1.182....0._K_pWPmt0KU#imgrc=9QDBJBgtLl4DVM: 

Václav III. 

Jiřina Lockerová, Pavel Major (Panovníci českých zemí, 1992, str. 29) 

Sv. Václav 

Jiřina Lockerová, Pavel Major (Panovníci českých zemí, 1992, str. 10) 

Boleslav I. 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlfWWuvv

Mc3GwALln4nYDQ&q=boleslav+I&oq=boleslav+I&gs_l=psy-

ab.3..0i30k1l2j0i24k1.230089.233088.0.233390.18.14.0.0.0.0.125.948.11j2.13.0....0...1c.1.64.

psy-ab..7.11.831...0j0i67k1j0i5i30k1.0.qg3NoHFWOgo#imgrc=ePC_jxXnzy8ctM: 

Sdružená okna 

https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=r

img:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr

2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-

7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-

HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fy

oSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKH

Xx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M: 

Roseta 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=mgrWWumvMcTMw

QKLuK7QAQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&g

s_l=psy-ab.3...61655.63071.0.63487.7.7.0.0.0.0.172.491.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.2.230...0j0i30k1j0i13i30k1.0.en7JmJzGQOs#imgdii=0PJ9j2aX4VkrsM:&imgrc=pIRMZ-

SgR6NK4M: 

Rotunda 1 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=lAvWWvClJ4TJgAaelJ

2gDQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&gs_l

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=41XWWtjGEYjJwQLomI7QAQ&q=v%C3%A1clav+II+&oq=v%C3%A1clav+II+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.481496.482210.0.482710.10.5.0.0.0.0.182.463.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.1.182....0._K_pWPmt0KU#imgrc=9QDBJBgtLl4DVM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=41XWWtjGEYjJwQLomI7QAQ&q=v%C3%A1clav+II+&oq=v%C3%A1clav+II+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.481496.482210.0.482710.10.5.0.0.0.0.182.463.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.1.182....0._K_pWPmt0KU#imgrc=9QDBJBgtLl4DVM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=41XWWtjGEYjJwQLomI7QAQ&q=v%C3%A1clav+II+&oq=v%C3%A1clav+II+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.481496.482210.0.482710.10.5.0.0.0.0.182.463.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.1.182....0._K_pWPmt0KU#imgrc=9QDBJBgtLl4DVM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=41XWWtjGEYjJwQLomI7QAQ&q=v%C3%A1clav+II+&oq=v%C3%A1clav+II+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1j0i5i30k1j0i24k1.481496.482210.0.482710.10.5.0.0.0.0.182.463.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.1.182....0._K_pWPmt0KU#imgrc=9QDBJBgtLl4DVM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlfWWuvvMc3GwALln4nYDQ&q=boleslav+I&oq=boleslav+I&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i24k1.230089.233088.0.233390.18.14.0.0.0.0.125.948.11j2.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.11.831...0j0i67k1j0i5i30k1.0.qg3NoHFWOgo#imgrc=ePC_jxXnzy8ctM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlfWWuvvMc3GwALln4nYDQ&q=boleslav+I&oq=boleslav+I&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i24k1.230089.233088.0.233390.18.14.0.0.0.0.125.948.11j2.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.11.831...0j0i67k1j0i5i30k1.0.qg3NoHFWOgo#imgrc=ePC_jxXnzy8ctM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlfWWuvvMc3GwALln4nYDQ&q=boleslav+I&oq=boleslav+I&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i24k1.230089.233088.0.233390.18.14.0.0.0.0.125.948.11j2.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.11.831...0j0i67k1j0i5i30k1.0.qg3NoHFWOgo#imgrc=ePC_jxXnzy8ctM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=xlfWWuvvMc3GwALln4nYDQ&q=boleslav+I&oq=boleslav+I&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i24k1.230089.233088.0.233390.18.14.0.0.0.0.125.948.11j2.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.11.831...0j0i67k1j0i5i30k1.0.qg3NoHFWOgo#imgrc=ePC_jxXnzy8ctM
https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=rimg:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fyoSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKHXx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M
https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=rimg:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fyoSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKHXx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M
https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=rimg:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fyoSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKHXx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M
https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=rimg:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fyoSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKHXx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M
https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=rimg:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fyoSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKHXx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M
https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=rimg:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fyoSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKHXx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M
https://www.google.cz/search?q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh&hl=en&tbm=isch&tbs=rimg:CdIK_1Ln6CnbPIjhw3YRgg0JdYCpfec1JhxzSOILmlKTiGgPZQ6R2pVk_1h8nqJkF4rATr2c7oAUIZPBXJ1X3xRdyuLioSCXDdhGCDQl1gEVrFUwepT_1n8KhIJKl95zUmHHNIRW-7oJqjH0P4qEgk4guaUpOIaAxFN6Xv_1VJ1uiioSCdlDpHalWT-HET_1kTlOMC6PEKhIJyeomQXisBOsR1JZbhoKb738qEgnZzugBQhk8FRE3_1Sd_1OCe0fyoSCcnVffFF3K4uEQgwJk3YgLZU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjLw_egk8LaAhVEEVAKHXx7C6QQ9C96BAgAEBg&biw=1280&bih=566&dpr=1.5#imgrc=ydV98UXcri5e1M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=mgrWWumvMcTMwQKLuK7QAQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&gs_l=psy-ab.3...61655.63071.0.63487.7.7.0.0.0.0.172.491.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.230...0j0i30k1j0i13i30k1.0.en7JmJzGQOs#imgdii=0PJ9j2aX4VkrsM:&imgrc=pIRMZ-SgR6NK4M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=mgrWWumvMcTMwQKLuK7QAQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&gs_l=psy-ab.3...61655.63071.0.63487.7.7.0.0.0.0.172.491.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.230...0j0i30k1j0i13i30k1.0.en7JmJzGQOs#imgdii=0PJ9j2aX4VkrsM:&imgrc=pIRMZ-SgR6NK4M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=mgrWWumvMcTMwQKLuK7QAQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&gs_l=psy-ab.3...61655.63071.0.63487.7.7.0.0.0.0.172.491.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.230...0j0i30k1j0i13i30k1.0.en7JmJzGQOs#imgdii=0PJ9j2aX4VkrsM:&imgrc=pIRMZ-SgR6NK4M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=mgrWWumvMcTMwQKLuK7QAQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&gs_l=psy-ab.3...61655.63071.0.63487.7.7.0.0.0.0.172.491.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.230...0j0i30k1j0i13i30k1.0.en7JmJzGQOs#imgdii=0PJ9j2aX4VkrsM:&imgrc=pIRMZ-SgR6NK4M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=mgrWWumvMcTMwQKLuK7QAQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rozeta&gs_l=psy-ab.3...61655.63071.0.63487.7.7.0.0.0.0.172.491.6j1.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.230...0j0i30k1j0i13i30k1.0.en7JmJzGQOs#imgdii=0PJ9j2aX4VkrsM:&imgrc=pIRMZ-SgR6NK4M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=lAvWWvClJ4TJgAaelJ2gDQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&gs_l=psy-ab.3...71082.74840.0.74986.22.22.0.0.0.0.105.1610.20j1.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.237...0j0i8i30k1j0i30k1j0i13i30k1.0.XlwsKr2Y9vY#imgrc=o3FcO_L4lxWbpM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=lAvWWvClJ4TJgAaelJ2gDQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&gs_l=psy-ab.3...71082.74840.0.74986.22.22.0.0.0.0.105.1610.20j1.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.237...0j0i8i30k1j0i30k1j0i13i30k1.0.XlwsKr2Y9vY#imgrc=o3FcO_L4lxWbpM
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=psy-ab.3...71082.74840.0.74986.22.22.0.0.0.0.105.1610.20j1.21.0....0...1c.1.64.psy-

ab..1.3.237...0j0i8i30k1j0i30k1j0i13i30k1.0.XlwsKr2Y9vY#imgrc=o3FcO_L4lxWbpM:  

Basilika 1 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=4AvWWpLCJsqVgAa

oiZDgDg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&gs_

l=psy-ab.3...41508.44443.0.44696.15.15.0.0.0.0.107.1115.14j1.15.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.2.144...0j0i13i30k1j0i30k1.0.mi3abkKnWLM#imgrc=AcdCxGAsslyQcM:  

Basilika 2 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=DgzWWuGOFZG5gQ

aApp2wDw&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&oq=rom%C3%A1

nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&gs_l=psy-

ab.3...203711.205611.0.206265.10.10.0.0.0.0.68.549.10.10.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.0.0....0.cSD8sGNV_K4#imgrc=0yKI7Oz9sl0EbM:  

Románský kostel 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=bWPWWvynHMPUw

QKUvJCQCg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+koste

l+bude%C4%8D&gs_l=psy-ab.3...16213.17014.0.17104.6.6.0.0.0.0.68.337.6.6.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.1.57...0i30k1.0.kzYc4LFJZdw#imgrc=KP9KW7H31NkGiM:  

Rotunda 2 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=gGPWWr-

1JYjawQKyxYzoCQ&q=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&oq=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&gs_l=ps

y-ab.3..0j0i30k1l3.30689.35275.0.35558.36.21.1.1.1.0.222.1482.17j2j1.20.0....0...1c.1.64.psy-

ab..19.16.1167...0i67k1.0.D5BonAE3ydI#imgrc=1KJoLA9btlEEhM:  

Gotika 1 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=iA3WWp_CAYLfwQL

b9qPYAQ&q=gotick%C3%A9+stavby&oq=gotick%C3%A9+stavby&gs_l=psy-

ab.3..0j0i30k1l3.50240.54822.0.54962.43.19.0.4.4.0.484.1533.16j1j4-1.18.0....0...1c.1.64.psy-

ab..28.14.727...0i67k1j0i10k1j0i8i30k1.0.y9QxPDhx90w#imgrc=JbueHmLeIBP4aM:  

Gotika 2 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL

_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-

ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-

ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM:  

 

Baroko 1 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL

_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-

ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-

ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM:  

Baroko 2 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=lAvWWvClJ4TJgAaelJ2gDQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&gs_l=psy-ab.3...71082.74840.0.74986.22.22.0.0.0.0.105.1610.20j1.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.237...0j0i8i30k1j0i30k1j0i13i30k1.0.XlwsKr2Y9vY#imgrc=o3FcO_L4lxWbpM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=lAvWWvClJ4TJgAaelJ2gDQ&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+rotunda&gs_l=psy-ab.3...71082.74840.0.74986.22.22.0.0.0.0.105.1610.20j1.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.237...0j0i8i30k1j0i30k1j0i13i30k1.0.XlwsKr2Y9vY#imgrc=o3FcO_L4lxWbpM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=4AvWWpLCJsqVgAaoiZDgDg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&gs_l=psy-ab.3...41508.44443.0.44696.15.15.0.0.0.0.107.1115.14j1.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.144...0j0i13i30k1j0i30k1.0.mi3abkKnWLM#imgrc=AcdCxGAsslyQcM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=4AvWWpLCJsqVgAaoiZDgDg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&gs_l=psy-ab.3...41508.44443.0.44696.15.15.0.0.0.0.107.1115.14j1.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.144...0j0i13i30k1j0i30k1.0.mi3abkKnWLM#imgrc=AcdCxGAsslyQcM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=4AvWWpLCJsqVgAaoiZDgDg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&gs_l=psy-ab.3...41508.44443.0.44696.15.15.0.0.0.0.107.1115.14j1.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.144...0j0i13i30k1j0i30k1.0.mi3abkKnWLM#imgrc=AcdCxGAsslyQcM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=4AvWWpLCJsqVgAaoiZDgDg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika&gs_l=psy-ab.3...41508.44443.0.44696.15.15.0.0.0.0.107.1115.14j1.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.144...0j0i13i30k1j0i30k1.0.mi3abkKnWLM#imgrc=AcdCxGAsslyQcM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=DgzWWuGOFZG5gQaApp2wDw&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&gs_l=psy-ab.3...203711.205611.0.206265.10.10.0.0.0.0.68.549.10.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.cSD8sGNV_K4#imgrc=0yKI7Oz9sl0EbM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=DgzWWuGOFZG5gQaApp2wDw&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&gs_l=psy-ab.3...203711.205611.0.206265.10.10.0.0.0.0.68.549.10.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.cSD8sGNV_K4#imgrc=0yKI7Oz9sl0EbM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=DgzWWuGOFZG5gQaApp2wDw&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&gs_l=psy-ab.3...203711.205611.0.206265.10.10.0.0.0.0.68.549.10.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.cSD8sGNV_K4#imgrc=0yKI7Oz9sl0EbM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=DgzWWuGOFZG5gQaApp2wDw&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&gs_l=psy-ab.3...203711.205611.0.206265.10.10.0.0.0.0.68.549.10.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.cSD8sGNV_K4#imgrc=0yKI7Oz9sl0EbM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=DgzWWuGOFZG5gQaApp2wDw&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+sloh+bazilika+v+%C4%8Dech%C3%A1ch&gs_l=psy-ab.3...203711.205611.0.206265.10.10.0.0.0.0.68.549.10.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.cSD8sGNV_K4#imgrc=0yKI7Oz9sl0EbM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=bWPWWvynHMPUwQKUvJCQCg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&gs_l=psy-ab.3...16213.17014.0.17104.6.6.0.0.0.0.68.337.6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.57...0i30k1.0.kzYc4LFJZdw#imgrc=KP9KW7H31NkGiM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=bWPWWvynHMPUwQKUvJCQCg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&gs_l=psy-ab.3...16213.17014.0.17104.6.6.0.0.0.0.68.337.6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.57...0i30k1.0.kzYc4LFJZdw#imgrc=KP9KW7H31NkGiM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=bWPWWvynHMPUwQKUvJCQCg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&gs_l=psy-ab.3...16213.17014.0.17104.6.6.0.0.0.0.68.337.6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.57...0i30k1.0.kzYc4LFJZdw#imgrc=KP9KW7H31NkGiM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=bWPWWvynHMPUwQKUvJCQCg&q=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&oq=rom%C3%A1nsk%C3%BD+kostel+bude%C4%8D&gs_l=psy-ab.3...16213.17014.0.17104.6.6.0.0.0.0.68.337.6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.57...0i30k1.0.kzYc4LFJZdw#imgrc=KP9KW7H31NkGiM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=gGPWWr-1JYjawQKyxYzoCQ&q=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&oq=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.30689.35275.0.35558.36.21.1.1.1.0.222.1482.17j2j1.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..19.16.1167...0i67k1.0.D5BonAE3ydI#imgrc=1KJoLA9btlEEhM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=gGPWWr-1JYjawQKyxYzoCQ&q=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&oq=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.30689.35275.0.35558.36.21.1.1.1.0.222.1482.17j2j1.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..19.16.1167...0i67k1.0.D5BonAE3ydI#imgrc=1KJoLA9btlEEhM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=gGPWWr-1JYjawQKyxYzoCQ&q=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&oq=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.30689.35275.0.35558.36.21.1.1.1.0.222.1482.17j2j1.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..19.16.1167...0i67k1.0.D5BonAE3ydI#imgrc=1KJoLA9btlEEhM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=gGPWWr-1JYjawQKyxYzoCQ&q=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&oq=rotunda+sv.+ji%C5%99%C3%AD&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.30689.35275.0.35558.36.21.1.1.1.0.222.1482.17j2j1.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..19.16.1167...0i67k1.0.D5BonAE3ydI#imgrc=1KJoLA9btlEEhM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=iA3WWp_CAYLfwQLb9qPYAQ&q=gotick%C3%A9+stavby&oq=gotick%C3%A9+stavby&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.50240.54822.0.54962.43.19.0.4.4.0.484.1533.16j1j4-1.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..28.14.727...0i67k1j0i10k1j0i8i30k1.0.y9QxPDhx90w#imgrc=JbueHmLeIBP4aM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=iA3WWp_CAYLfwQLb9qPYAQ&q=gotick%C3%A9+stavby&oq=gotick%C3%A9+stavby&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.50240.54822.0.54962.43.19.0.4.4.0.484.1533.16j1j4-1.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..28.14.727...0i67k1j0i10k1j0i8i30k1.0.y9QxPDhx90w#imgrc=JbueHmLeIBP4aM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=iA3WWp_CAYLfwQLb9qPYAQ&q=gotick%C3%A9+stavby&oq=gotick%C3%A9+stavby&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.50240.54822.0.54962.43.19.0.4.4.0.484.1533.16j1j4-1.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..28.14.727...0i67k1j0i10k1j0i8i30k1.0.y9QxPDhx90w#imgrc=JbueHmLeIBP4aM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=iA3WWp_CAYLfwQLb9qPYAQ&q=gotick%C3%A9+stavby&oq=gotick%C3%A9+stavby&gs_l=psy-ab.3..0j0i30k1l3.50240.54822.0.54962.43.19.0.4.4.0.484.1533.16j1j4-1.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..28.14.727...0i67k1j0i10k1j0i8i30k1.0.y9QxPDhx90w#imgrc=JbueHmLeIBP4aM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=566&tbm=isch&sa=1&ei=z2PWWsudFtLQwQL_nrOACg&q=chr%C3%A1m+sv.+barbory&oq=chr%C3%A1m+sv.+barbory&gs_l=psy-ab.3..0i19k1l4.24499.28639.0.29206.30.20.0.2.2.0.250.1413.17j1j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.18.1257...0j0i30k1j0i8i30k1.0.m5HwLkKO-MA#imgrc=GbGbwcEWGUpbLM
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https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=vw3WWqG_OYHTw

QL565XgAQ&q=baroko+stavby&oq=baroko+stavby&gs_l=psy-

ab.3..0i7i30k1l2j0i10i30k1j0i24k1.69408.71275.0.71694.13.10.0.0.0.0.186.736.9j1.10.0....0...1c.1.64.

psy-ab..5.8.628...0i7i5i30k1j0i30k1.0.nE9EhZ9oNPg#imgrc=ic1SGINNxMWdXM:  

Renesance 1 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=rw7WWpDKLYXSwQ

LO-4PACw&q=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&oq=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&gs_l=psy-

ab.3..0i30k1l2.32916.40663.0.40806.25.16.1.5.6.0.73.919.15.15.0....0...1c.1.64.psy-

ab..5.20.905...0j0i10k1j0i24k1.0.eEDTpcBouK4#imgrc=nJJ2YkGWgNIqtM:  

Renesance 2 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=2Q7WWvC7FonRwA

Kc6Lhw&q=letohr%C3%A1dek+hv%C4%9Bzda&oq=letohr%C3%A1dek+&gs_l=psy-

ab.3.0.0l2j0i30k1l8.42129.45324.0.46459.27.14.0.3.3.0.186.954.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-

ab..15.12.730...0i67k1.0.huX9GkzszdE#imgrc=g_JNnzdWKMbQ_M:  

Secese 1 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=Pg_WWsXiB5DcwQL

335zgCw&q=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=psy-

ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1l7j0i13i5i30k1.26089.29571.0.30123.28.17.0.0.0.0.81.875.15.15.0....0...1c.1.

64.psy-

ab..17.10.598...0j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i30k1j0i30k1.0.oqpfNj0mxlk#imgrc=KKGuOdMBmKPM

OM:  

Secese 2 

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=XQ_WWoPyBNLXwQ

L61KRw&q=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&oq=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&gs_l=p

sy-ab.3...35607.39419.0.39699.21.21.0.0.0.0.66.1142.21.21.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.8.455...0j0i13k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.GRo_zABNuYQ#imgrc=fRC2nGtDI9OCHM:  

  

https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=vw3WWqG_OYHTwQL565XgAQ&q=baroko+stavby&oq=baroko+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1l2j0i10i30k1j0i24k1.69408.71275.0.71694.13.10.0.0.0.0.186.736.9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.8.628...0i7i5i30k1j0i30k1.0.nE9EhZ9oNPg#imgrc=ic1SGINNxMWdXM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=vw3WWqG_OYHTwQL565XgAQ&q=baroko+stavby&oq=baroko+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1l2j0i10i30k1j0i24k1.69408.71275.0.71694.13.10.0.0.0.0.186.736.9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.8.628...0i7i5i30k1j0i30k1.0.nE9EhZ9oNPg#imgrc=ic1SGINNxMWdXM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=vw3WWqG_OYHTwQL565XgAQ&q=baroko+stavby&oq=baroko+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1l2j0i10i30k1j0i24k1.69408.71275.0.71694.13.10.0.0.0.0.186.736.9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.8.628...0i7i5i30k1j0i30k1.0.nE9EhZ9oNPg#imgrc=ic1SGINNxMWdXM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=vw3WWqG_OYHTwQL565XgAQ&q=baroko+stavby&oq=baroko+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1l2j0i10i30k1j0i24k1.69408.71275.0.71694.13.10.0.0.0.0.186.736.9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.8.628...0i7i5i30k1j0i30k1.0.nE9EhZ9oNPg#imgrc=ic1SGINNxMWdXM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=rw7WWpDKLYXSwQLO-4PACw&q=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&oq=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2.32916.40663.0.40806.25.16.1.5.6.0.73.919.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.20.905...0j0i10k1j0i24k1.0.eEDTpcBouK4#imgrc=nJJ2YkGWgNIqtM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=rw7WWpDKLYXSwQLO-4PACw&q=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&oq=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2.32916.40663.0.40806.25.16.1.5.6.0.73.919.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.20.905...0j0i10k1j0i24k1.0.eEDTpcBouK4#imgrc=nJJ2YkGWgNIqtM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=rw7WWpDKLYXSwQLO-4PACw&q=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&oq=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2.32916.40663.0.40806.25.16.1.5.6.0.73.919.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.20.905...0j0i10k1j0i24k1.0.eEDTpcBouK4#imgrc=nJJ2YkGWgNIqtM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=rw7WWpDKLYXSwQLO-4PACw&q=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&oq=renesan%C4%8Dn%C3%AD+stavby&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2.32916.40663.0.40806.25.16.1.5.6.0.73.919.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.20.905...0j0i10k1j0i24k1.0.eEDTpcBouK4#imgrc=nJJ2YkGWgNIqtM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=2Q7WWvC7FonRwAKc6Lhw&q=letohr%C3%A1dek+hv%C4%9Bzda&oq=letohr%C3%A1dek+&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i30k1l8.42129.45324.0.46459.27.14.0.3.3.0.186.954.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.12.730...0i67k1.0.huX9GkzszdE#imgrc=g_JNnzdWKMbQ_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=2Q7WWvC7FonRwAKc6Lhw&q=letohr%C3%A1dek+hv%C4%9Bzda&oq=letohr%C3%A1dek+&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i30k1l8.42129.45324.0.46459.27.14.0.3.3.0.186.954.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.12.730...0i67k1.0.huX9GkzszdE#imgrc=g_JNnzdWKMbQ_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=2Q7WWvC7FonRwAKc6Lhw&q=letohr%C3%A1dek+hv%C4%9Bzda&oq=letohr%C3%A1dek+&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i30k1l8.42129.45324.0.46459.27.14.0.3.3.0.186.954.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.12.730...0i67k1.0.huX9GkzszdE#imgrc=g_JNnzdWKMbQ_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=2Q7WWvC7FonRwAKc6Lhw&q=letohr%C3%A1dek+hv%C4%9Bzda&oq=letohr%C3%A1dek+&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i30k1l8.42129.45324.0.46459.27.14.0.3.3.0.186.954.12j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..15.12.730...0i67k1.0.huX9GkzszdE#imgrc=g_JNnzdWKMbQ_M
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=Pg_WWsXiB5DcwQL335zgCw&q=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1l7j0i13i5i30k1.26089.29571.0.30123.28.17.0.0.0.0.81.875.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..17.10.598...0j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i30k1j0i30k1.0.oqpfNj0mxlk#imgrc=KKGuOdMBmKPMOM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=Pg_WWsXiB5DcwQL335zgCw&q=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1l7j0i13i5i30k1.26089.29571.0.30123.28.17.0.0.0.0.81.875.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..17.10.598...0j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i30k1j0i30k1.0.oqpfNj0mxlk#imgrc=KKGuOdMBmKPMOM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=Pg_WWsXiB5DcwQL335zgCw&q=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1l7j0i13i5i30k1.26089.29571.0.30123.28.17.0.0.0.0.81.875.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..17.10.598...0j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i30k1j0i30k1.0.oqpfNj0mxlk#imgrc=KKGuOdMBmKPMOM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=Pg_WWsXiB5DcwQL335zgCw&q=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1l7j0i13i5i30k1.26089.29571.0.30123.28.17.0.0.0.0.81.875.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..17.10.598...0j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i30k1j0i30k1.0.oqpfNj0mxlk#imgrc=KKGuOdMBmKPMOM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=Pg_WWsXiB5DcwQL335zgCw&q=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1l7j0i13i5i30k1.26089.29571.0.30123.28.17.0.0.0.0.81.875.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..17.10.598...0j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i30k1j0i30k1.0.oqpfNj0mxlk#imgrc=KKGuOdMBmKPMOM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=Pg_WWsXiB5DcwQL335zgCw&q=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&oq=obecn%C3%BD+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3..0i13k1l2j0i13i30k1l7j0i13i5i30k1.26089.29571.0.30123.28.17.0.0.0.0.81.875.15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..17.10.598...0j0i67k1j0i5i30k1j0i8i30k1j0i10i30k1j0i30k1.0.oqpfNj0mxlk#imgrc=KKGuOdMBmKPMOM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=XQ_WWoPyBNLXwQL61KRw&q=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&oq=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3...35607.39419.0.39699.21.21.0.0.0.0.66.1142.21.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.455...0j0i13k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.GRo_zABNuYQ#imgrc=fRC2nGtDI9OCHM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=XQ_WWoPyBNLXwQL61KRw&q=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&oq=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3...35607.39419.0.39699.21.21.0.0.0.0.66.1142.21.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.455...0j0i13k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.GRo_zABNuYQ#imgrc=fRC2nGtDI9OCHM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=XQ_WWoPyBNLXwQL61KRw&q=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&oq=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3...35607.39419.0.39699.21.21.0.0.0.0.66.1142.21.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.455...0j0i13k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.GRo_zABNuYQ#imgrc=fRC2nGtDI9OCHM
https://www.google.cz/search?hl=en&biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=XQ_WWoPyBNLXwQL61KRw&q=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&oq=fantova+kav%C3%A1rna+d%C5%AFm&gs_l=psy-ab.3...35607.39419.0.39699.21.21.0.0.0.0.66.1142.21.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.455...0j0i13k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.GRo_zABNuYQ#imgrc=fRC2nGtDI9OCHM


96 
 

Příloha č. 3 

Pracovní listy, kvíz 

Zadání center 

Život před 1000 lety 

Vlastivěda 

Období mezi lety 1197 -1306 nazýváme vládou posledních Přemyslovců. V tomto období se 

vystřídalo 5 panovníků, přičemž všichni měli titul krále. Byli jimi Přemysl Otakar I., Václav I., 

Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III. 

          

Přemysl Otakar I. Václav I.   Přemysl Otakar II. 

 

       

Václav II. Václav III.



97 
 

Úkoly: 

1. DOHROMADY 

Vylosujte si jednu obálku. 

Podle obrázku poznejte o jakého panovníka se jedná. 

 

2. SAMOSTATNĚ 

Vypiš důležité informace o tomto panovníkovi. 

10 nejdůležitějších informací si zapiš do sešitu. 

K vyhledání informací využij přiložené knihy. 

 

3. DOHROMADY 

Vzájemně si přečtěte své výpisky z předchozího úkolu. 

 

4. DOHROMADY 

Rozhodněte, které informace jsou opravdu důležité. 

 

5. DOHROMADY 

Příprava plakátu o panovníkovi. 

Rozložte si umístění obrázků a informací na plakát (formát A3), nezapomeňte na nadpis. 

 

6. DOHROMADY 

Vytvočte plakát, na kterém budou všechny, vámi vybrané informace o daném 

panovníkovi.
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Život před 1000 lety 

Český jazyk 

Ve středověku většinu právních nařízení vydával kníže nebo 

později král či císař. Tato nařízení byla zapsána v listinách, 

mandátech nebo v prvních úředních knihách.  

Středověké právní listy můžeme znát pod jmény listina, dekret 

nebo bula. Tyto listy mají, až na výjimky, neomezenou platnost. 

Jako záruky určitých práv byly velmi pečlivě chráněny, ale také 

často falšovány. Tyto listiny mají zpravidla slavnostní 

vyhotovení a jsou předávány v otevřené formě, bez uzavření.  

Nejznámější listinou se pro Čechy stala roku 1212 Zlatá bula 

sicilská, kterou získal Přemysl Otakar I. Tuto listinu získal od 

sicilského krále Fridricha II za podporu  v boji o říšskou 

královskou korunu.
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Úkoly: 

1. DOHROMADY 

Přečtěte si tento úryvek. O co v něm jde? Co je jeho hlavní myšlenkou? 

 

Úryvek ze Zlaté buly sicilské 

Fridrich, z boží milosti římský císař, vždy rozmnožitel říše, král sicilský, vévoda apulský a kníže 

kapujský.  

Poněvadž přihlížíme k přeslavným službám oddanosti národa českého římskému císaři, a 

jelikož jejich král Otakar nás při volbě na císaře podpořil, my jej králem ustanovujeme, 

potvrzujeme a propůjčujeme tento titul jemu  a jeho nástupcům. 

Také povolujeme, aby on a jeho nástupcové drželi všechny hranice, které zmíněnému 

království patří, ať jakkoliv byly odcizeny.  

Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a moc biskupy v jejich království si 

voliti.  

 Dáno ve vznešeném městě Basileji dvacátého šestého září 1212 šťastně. Amen. 

 

2. DOHROMADY 

Vymyslete dohodu mezi vaší třídou a paní ředitelkou.  

Co byste pro svoji třídu chtěli za změnu/výhodu? 

Co byste proto udělali na oplátku? 

 

3. TROJICE (pokud nevyjde, tak DVOJICE) 

Sepište dohodu, vymyšlenou v předchozí aktivitě jako středověkou smlouvu. 

 

Před psaním si zodpovězte tyto otázky: 

 Kdo listinu vydává? 

 Pro koho je? 

 Co obsahuje? 
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Při psaní: 

 Myslete na údaje, které musí listina obsahovat (kdo vydává, pro koho je, co 

obsahuje). 

 Inspirujte se Zlatou bulou sicilskou z prvního úkolu. Využívejte ji při psaní jako 

návod. 

 Vymyslete si „pečeť“ (razítko, obrázek), který bude potvrzovat platnost listiny. 

Po psaní:  

 Požádejte druhou skupinu, aby vám bulu podepsala jako svědci. 

 

Pro rychlíky 

Zkus sepsat všechny údaje, které by podle tebe neměly ve středověké listině chybět. Zamysli 

se nad jejich uspořádáním na listině.  

Své nápady porovnej s přiloženým seznamem údajů, které listina opravdu musela obsahovat. 

V kolika bodech se seznamy (tvůj a přiložený) shodují? 

Je na seznamu nějaký údaj, který tě překvapil? Jaký?
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Právní listina měla jasně dané, co má obsahovat a jak má být graficky zachycena. 

Toto zpracování můžeme rozdělit do 3 částí. 

1. část:  Protokol 

Vzývání Boha (Ve jménu páně,…) 

Jméno a titul vydavatele 

Podepření autority vydavatele náboženstvím („ z milosti Boží“, „ z Boží vůle“) 

Uvedení a pozdravení příjemce 

 

2. část: Text 

Obecný důvod vydání listiny („Protože lidská paměť je slabá“) 

Vyjádření úmyslu uvést obsah listiny ve všeobecnou známost 

Popis okolností vedoucích k vydání listiny 

Právní vyjádření – co tedy listiny právně zaručuje 

Postihy – pozitivní (odměny při dodržování obsahu listiny) nebo negativní (při 

porušování obsahu listiny) 

Důkaz o původu listiny – pečeť 

 

3. část: Závěrečná část listiny (eschatokol) 

Uvedení svědků, podpisy 

Závěrečné vzývání Boha (často zkráceno na pouhé „Amen“) 

Datace (uvedení data vydaní listiny)
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Život před 1000 lety 

Výtvarná výchova 

Heraldika (odvozena z latinského slova heraldus-herold) je věda, která se zabývá studiem 

souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí. Také se 

zabývá tím, jak se znaky vyvíjely a užívaly. Tato věda zkoumá jak šlechtické erby, tak znaky 

států, měst a dalších.  

Vytváření a užívání erbů jako znak rodové (rodinné) příslušnosti začalo v první polovině 12. 

století po téměř celé Evropě. (Znaky na štítech se používaly i dříve, ale sloužily jen jako 

dekorace). 

V Čechách se za první erb považuje plamenná orlice 

dochovaná na pečeti Přemysla Otakara I. z roku 1192.  

 

 

 

 

Jedním z nejznámějších erbovním znamením je pětilistá růže rodu Vítkovců. Zakladatelem 

rodu byl nejspíše Vítek I. z Prčice, který měl 5 synů. Ti vytvořili nové rody. Aby jim připomněl, 

že i tak patří do jedné rodiny, nechal vyhotovit pětilistou růži v různých barvách, pro každého 

syna jednu.  
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Úkoly: 

1. SPOLEČNĚ/ 5 MINUT 

Každý si v duchu vyberte jednoho spolužáka z vaší šestice.  

Zkus vybraného spolužáka popsat klíčovými slovy (použij jen podstatná jména), podle 

kterých ho budou moci ostatní uhádnout. 

Vystřídejte se. 

 

2. SAMOSTATNĚ 

Vypiš si na papír alespoň 5 věcí, které tě charakterizují/podle kterých by tě mohli ostatní 

poznat.  

 

3. SAMOSTATNĚ 

Vytvoř erb svého rodu (pomoci ti mohou věci, které sis vypsal/a, že tě charakterizují). 

Jak na to: 

 Napřed si udělej náčrtek erbu. 

 Použij čtvrtku velikosti A3.  

 Zaber co největší její část. 

 Vymysli si vlastní tvar erbu nebo použij přiloženou šablonu. 

 Vyznač linie pomocí tuše nebo černou barvou za použití tenkého štětce. 

 Použij tempery nebo vodovky. 

 Po zaschnutí barev erb vystřihni. 

Jak může takový erb vypadat? 
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Úkol pro rychlíky: 

Vymysli své vlastní motto. To napiš na tenký proužek čtvrtky tuší. Pokud budeš chtít, můžeš si 

ho přilepit ze spodu svého erbu.
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Život před 1000 lety 

Matematika 

Úkoly: 

SAMOSTATNĚ 

Vyplň rodokmen na základě textu. 

 

Text: 

Prvním posledním Přemyslovcem byl Přemysl Otakar I., který začal vládnout ve svých 

42 letech, roku 1197. 19 let před nástupem na trůn, si vzal Adlétu Míšenskou. 

Manželství trvalo 20 let. Druhou manželkou byla Konstancie Uherská, kterou si 

Přemysl Otakar I. vzal hned 1 rok po rozvodu s Adlétou Míšenskou. Manželství trvalo 

až do smrti Přemysla Otakara I.. 

 

Jejich syn Václav I. začal vládnout hned po otcově smrti, roku 1230 a bylo mu 25 let.  

Jeho sestrou byla sv. Anežka Česká, která byla roku 1989 svatořečena. Svatořečena byla 

707 let po své smrti. Zemřela v úctyhodném věku 71 let. 

Václav I. měl jen jednu manželku Kunhutu, se kterou byl ženatý 24 let. Zásnuby však 

proběhli, když byly Václavovi I. 2 roky a Kunhutě 7 let. Václav I. zemřel po 23 letech 

vlády. 

 

Vlády se hned ujal jeho syn, Přemysl Otakar II. a bylo mu 20 let. Rok předtím se oženil 

s Markétou Bábenberskou, se kterou žil 9 let. Jeho druhou ženou byla Kunhuta Uherská, 

kterou si vzal roku 1261 a byl s ní až do své smrti. Padl v bitvě na Moravském poli ve 

věku 45 let. 

 

Václav II. se ujal vlády jako 12 letý. Když jeho otec, Přemysl Otakar II., zemřel, bylo 

mu 7 let. Václav II. zemřel jen rok před svým synem Václavem III. 

 

Václav III. vládl jen 1 rok. Vlády se ujal jako 16 letý a po jeho smrti roku 1306 vymírá 

rod Přemyslovců po meči.
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1. SAMOSTATNĚ 

K letopočtům dopiš, jaké důležité události se staly. 

Nápovědu najdeš na chodbě. 

 

MCCXII - 

MCCCVI – 

MCCLXXVIII –  

MCCC – 

MCCCI –  

MCMLXXXIX –  

CMXXXV – 

CMXCV -  
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2. DOHROMADY 

Společně zkontrolujte letopočty a události z předchozího úkolu. 

Tam, kde se neshodnete, najděte správnou variantu. 

 

3. SAMOSTATNĚ 

Přečti si krátký text o zakládání měst ve středověku. 

Ve středověku vznikala města dvěma způsoby – živelně 

nebo na takzvaném „zeleném drnu“.  

Živelná města měla nepravidelné ulice a stavělo se tam, kde 

právě bylo místo (např. Kutná Hora). 

 Města na „zeleném drnu“ vznikala plánovaně. Středem 

města bylo náměstí, ze kterého vedly rovné ulice, které byly 

na náměstí kolmé (např. České Budějovice). 

 Ve městě se nacházely dva druhy budov – budovy sakrální 

jako bazilika, rotunda či kostel, a budovy světské jako domy 

obchodníků, řemeslníků. 

Plán města na „zeleném drnu“ 

 

Vytvoř vlastní plánek města „na zeleném drnu“ na čtverečkovaný papír v sešitě 

matematiky.  

o Tvoření plánku: 

 Náměstí bude umístěno zhruba uprostřed plánku. 

 Bude tam minimálně 5 ulic vedoucích z náměstí. Každá ulice má 

minimální šířku 1 čtverečku. 

 Město bude mít minimálně 3 sakrální budovy a 3 světské budovy. Každá 

budova má minimální šířku 1 čtverečku. 

 Každou budovu vyznač křížkem a pojmenuj ji písmen z abecedy. 

 Následně plánek vybarvi, přičemž: 

 Ulice + náměstí - šedě 

 Domy – modře 

 Světské budovy – červeně 
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 Sakrální budovy – žlutě 

 Vedle plánku napiš legendu budov. 

 Pomoci ti může přiložený plánek. 

Pro rychlíky: 

Vypočítej: 

o Obvod náměstí 

o Obvod celého města 

o Obsah všech ulic bez náměstí 

o Obsah všech ulic s náměstím 

o Nejkratší vzdálenost z bodu A do bodu B 

o Které budovy jsou od sebe nejdál? 

o Které budovy si jsou nejblíže?
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Data k přiřazení k druhému úkolu: 

1212 – ZLATÁ BULA SICILSKÁ 

1306– VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ PO MEČI 

1278 – BITVA NA MORAVSKÉM POLI 

1300 – ZAČÁTEK RAŽBY PRAŽSKÝCH GROŠŮ 

1301 – ZÍSKÁNÍ UHERSKÉ KORUNY 

1989 – PROHLÁŠENÍ ANEŽKY ZA SVATOU 

935 – ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA 

995 – VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÍKOVCŮ
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Život před 1000 lety 

Český jazyk 

Úkoly: 

Pro Časomíru: První tři úkoly by vám neměly zabrat více než 15 minut! 

1. DOHROMADY 

Zopakujte si vzory podstatných jmen rodu středního i rodu ženského. 

Pokud budete potřebovat nápovědu, otevřete si učebnici na str. 69 a 76. 

 

2. SAMOSTATNĚ 

Vymysli 4 podstatná jména rodu středního a 4 podstatná jména rodu ženského.  

Napiš je na proužek papíru pod sebe. 

Pokud tě nic nenapadá, rozhlédni se po třídě nebo se podívej z okna. Hledej inspiraci ve 

svém okolí. 

Až budeš hotový/á, dej svůj papír se slovy spolužákovi/spolužačce, který/á sedí po tvé 

pravé ruce. 

 

3. SAMOSTATNĚ 

Slova na papíru, která jsi dostal/a rozřaď do připravené tabulky. 

 

Rod střední 

Město Moře Kuře Stavení 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Rod ženský 

Žena Růže Píseň Kost 
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4. DOHROMADY 

Vzpomeňte si na výlet k rotundě sv. Martina na Vyšehradě. Zkuste si říci, jaké 

stavitelské znaky jste na rotundě viděli. 

Můžete se podívat na fotky z výletu na Petřině počítači nebo si vyhledat obrázky 

rotundy na internetu. 

 

5. SAMOSTATNĚ 

Práce s textem 

Přečti si text, podtrhej si znaky románského slohu, které ti přijdou důležité, napiš si je 

nebo nakresli do sešitu. 

 

Text: 

 

Románská kultura 

Dvorec s tribunovým kostelem 

Na venkově byly kostely nebo kaple součástí 

dvorců. Rodina velmože vlastnícího bohatý 

dvorec se bohoslužeb účastnila na kostelní 

tribuně – vyvýšeném místě, kam se vcházelo 

zvláštním vchodem v úrovni patra. Proto se 

těmto kostelům říká tribunové.  

Dalšími součástmi dvorce byly stavby obytné a 

hospodářské – sklady, stáje, chlévy a sýpky, 

dále obydlí služebnictva atd.  

 

V bazilice sv. Jiří. Samozřejmou součástí života velmožů, jejich rodin a 

služebnictva byla účast na bohoslužbách. V místech s velkým počtem 

obyvatel navštěvovali velké kostely, takzvané baziliky. Ty měly 

podélný půdorys a více lodí (částí). Šířka hlavní lodi byla závislá 

na délce kmenů pro trámový strop.  

Dnešní podoba baziliky sv. Jiří na Pražském hradě vznikla při 

přestavbě po velkém poškození za obléhání Hradu Konrádem 

Znojemským v roce 1142.   

 

 

Sdružená okna. Horní část románských oken je zakončena 

plným obloukem. Okna byla zasklívána jen výjimečně. 

Nejčastěji byla zakrývána různým materiálem pergamenem 

nebo tenkými z vybroušeného průhledného kamene. Byla 

proto malá a úzká. Některé části honosnějších staveb byly 

zdobeny několikadílnými okny rozdělenými sloupky, říká se 

jim okna sdružená.
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Pro rychlíky 

V textu vyhledej podstatná jména rodu středního a ženského.  

Tato podstatná jména roztřiď do tabulky. 

Po vypracování úkolu, předej svou tabulku spolužákovi/spolužačce, který/á sedí po tvé 

pravé ruce.
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Zadání kvízu 

1. Vyplň křížovku: 

 

1. Byla uškrcena na Tetíně, vychovávala svého vnuka ke křesťanství, po smrti byla 

prohlášena za svatou. 

2. Byl českým knížetem, který si vzal pradlenu z prostého lidu Boženu. 

3.  Je patronem české země, byl vzdělaný, byl zabit svým bratrem u kostela ve Staré 

Boleslavi. 

4. Nelíbila se mu vláda jeho bratra, a proto ho zabil. Za jeho vlády se začaly razit první 

české mince denáry. 

5. Byla pohankou, která odmítala křesťanskou víru. Měla rozepře se svou tchýní a to 

nejen o výchově jejího syna. Nakonec nechala tchýni zavraždit. 

6. Říká se mu Český Achilles, unesl svou ženu Jitku z kláštera, do Čech přivezl ostatky 

sv. Vojtěcha. 

7. Je 1. doloženým českým knížetem, nechal se pokřtít na Velké Moravě od Metoděje. 

Se svou ženou přináší křesťanství do české země.
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2. Doplň text slovy z tabulky. 

 

 

 

 

 

Na území Čech byl nejsilnější rod (1) ……………………………………….., který se 

ujal vlády nad celým českým územím. Jako 1. začal vládnout Bořivoj a stal se tak 1. 

českým doloženým (2)……………………………… Se svou manželkou 

(3)…………………………………….. odjeli na Velkou Moravu, kde byli pokřtěni 

(4)………………………………………… 

Dalším důležitým panovníkem byl jejich vnuk 

(5)……………………………………………….., který byl  

vzdělaný, a aby nemusel válčit, platil (6)……………………………..z míru. I proto byl 

zabit svým (7)…………………………………………………… 

(8)………………………………………………….. ve 

(9)……………………………………………………………………… roku 

(10)…………………………. Za tento čin získal přízvisko 

(11)…………………………………………… 

Boleslav II získal přízvisko (12)…………………………………………………., 

protože zakládal spousty kostelů i klášterů. Nejstarším mužským klášterem, který 

založil je (13)………………………………………………..klášter. Zakládat mu ho 

pomáhal sv. Vojtěch. Sv Vojtěch byl z rodu 

(14)………………………………………………, který nechal Boleslav II. roku 

(15)……………………………………vyvraždit.

VÁCLAV POBOŽNÝ  METODĚJEM BRATREM BŘEVNOVSKÝ 

KNÍŽETEM  SLAVNÍKOVCŮ LUDMILOU  935 DAŇ 

PŘEMYSLOVCŮ UKRUTNÝ BOLESLAVEM 995  

 STARÉ BOLESLAVI 
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3. Vratislav a Vladislav získali titul českého krále. Jejich nástupci ale králi nebyli. Proč 

tomu tak bylo? 

 

 

4. Co znamená: 

a. Vymřít po meči? 

 

b. Vymřít po přeslici? 

 

 

5. O čem pojednává Zlatá bula sicilská? Co to je a komu byla vydána? 

 

 

 

 

6. Víte, jak se jmenuje věda, která se zabývá studiem erbů? Zakroužkuj správnou 

odpověď. 

a. Sfragistika 

b. Genealogie 

c. Heraldika 

d. Numismatika 

Víte, co bylo vyobrazeno na 1. českém erbu? 

 

7. Zkus vypsat alespoň 3 znaky nebo typické stavby románské kultury. (Čím víc, tím líp). 

 

 

 

 

8. Co vše si pamatuješ o panovníkovi, o kterém jsi vytvářel/a plakát? Napiš alespoň 3 

informace. (Čím víc, tím líp). 
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9. Seřaď panovníky podle toho, jak vládli. Dej číslo 1 tomu, kdo vládl jako první a číslo 5 

tomu, kdo vládl jako poslední. 

 

VÁCLAV I. PŘEMYSL OTAKAR II. VÁCLAV II. PŘEMYSL OTAKAR I.

 VÁCLAV III. 

 

10. Přiřaď letopočet k události: 

a. CMXXXV    1. Prohlášení Anežky za svatou 

b. MCCCVI    2. Vyvraždění Slavníkovců 

c. CMXCV    3. Zlatá bula sicilská 

d. MCMLXXXIX    4. Zabití svatého Václava 

e. MCCXII    5. Vymření Přemyslovců po meči 

 

Výsledky: 

A + …. B + ….. C + …. D + … E + ……
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Příloha č. 5 

Fotografie výsledků práce žáků 

Veškeré fotografie jsou převzaty z archivu Kristýny Kubelkové. 

Středověké listiny vytvořené žáky 
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Osobní erby žáků 
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Plakáty o panovnících 
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Příloha č. 6 

Fotografie z realizace tematického celku 

Veškeré fotografie jsou převzaty z archivu Kristýny Kubelkové. 
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