
1 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Tabulka – cíle hodin, využité metody, vazby na RVP 

Příloha č. 2: Nevyplněné portfolio připravené pro žáky 

Příloha č. 3: Ukázky žáky vyplněných portfolií 

Příloha č. 4: Vybraná ukázka z knihy Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 

Příloha č. 5.: Reflexe praktické části diplomové práce Studená válka jako námět pro 

integrovanou tematickou výuku v dějepise na gymnáziu – dotazník připravený pro žáky 

 

 

 



2 
 

Příloha č. 1: Tabulka – cíle hodin, využité metody, vazby na RVP 

Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Úvodní hodina - připravit žáky na odlišný styl 

výuky, podrobněji je s postupy 

v této výuce seznámit 

- představit témata a konkrétní 

názvy jednotlivých hodin 

- vysvětlit nejasnosti, odbourat 

obavy žáků z něčeho nového 

a navázat s nimi bližší kontakt 

- motivovat je pro další práci 

- dokázat analyzovat a 

interpretovat fotografii mediálně 

i historicky 

- dokázat vymyslet vlastní příběh 

k fotografii – pracovat s vlastní 

invencí, porovnat fikci (vlastní 

vymyšlený příběh) s fakty 

- pracovat s pojmy má práva, 

svoboda, příležitosti, budoucnost 

- prezentovat své osobní 

představy o životě v rozdělené 

Evropě 

- frontální výuka (seznámení se 

s integrovanou tematickou 

výukou jako celkem, představení 

jednotlivých hodin) 

- diskuze (očekávání, představy 

žáků, definice studené války) 

- týmová práce (definice studené 

války, příběh muže na fotografii) 

- samostatná práce (představy 

o životě před a za železnou 

oponou) 

 

- předměty vzdělávací oblasti 

člověk a společnost 

- český jazyka a literatura 

(komunikace, popsání představ 

žáků) 

- výtvarná výchova (práce 

s fotografií)  

- mediální výchova (odkaz na 

internetovou stránku se 

skutečným příběhem) 
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Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Nejasný počátek - seznámit se se situací v Evropě 

po druhé světové válce 

- seznámit se s důležitými 

historickými prameny (texty) 

- zvládnout práci s texty 

a mapami 

- dokázat uvést a blíže vysvětlit 

jednotlivé události, které jsou 

často považovány za počátky 

studené války 

- pracovat ve skupině, 

spolupracovat, dokázat se zapojit 

do diskuze, prezentovat svůj 

názor, být schopen podložit ho 

argumenty a následně obhájit, 

zdokonalit se v mluveném 

projevu, prezentovat svou práci 

před ostatními 

- frontální výuka (prezentace - tři 

možné počátky studené války, 

společná kontrola mapy 

poválečné Evropy a výsledků 

skládankového učení) 

- společná práce žáků (mapa 

poválečné Evropy) 

- samostatná práce (mapa 

poválečné Evropy, výběr 

pramenů k počátkům studené 

války, moment, který žáci 

považují za začátek studené 

války) 

- skládankové učení (výběr 

pramenů k počátkům studené 

války) 

- diskuze (mapa poválečné 

Evropy, výběr pramenů 

k počátkům studené války, 

moment, který žáci považují 

za začátek studené války) 

 

- český jazyk a literatura (práce 

s texty) 

- zeměpis (práce s mapou) 

- základy společenských věd 

(sociologie – situace uprchlíků 

po druhé světové válce) 

- mediální výchova (práce 

s dobovými dokumenty) 
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Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Situace na Korejském 

poloostrově 

- seznámit se se situací na 

Korejském poloostrově v době 

studené války 

- dokázat pracovat s mapou, 

orientovat se v ní 

- stručně charakterizovat strany, 

které proti sobě v konfliktu stály 

- popsat vývoj válečného 

konfliktu 

- definovat pojmy mír, příměří, 

dokázat tyto dva pojmy rozlišit 

- umět pracovat a nakládat 

s informacemi, které nám 

poskytují média, pracovat 

s audiovizuálním materiálem 

- mapovat vývoj situace až 

do současnosti 

- dokázat se zapojit do diskuze 

a spolupracovat s ostatními 

 

- frontální výuka (prezentace, 

dokument, společná kontrola 

úkolů) 

- diskuze (situace na Korejském 

poloostrově, odlišnosti 

Jihokorejské republiky 

a Korejské lidově demokratické 

republiky) 

- samostatná práce (úkoly 

plynoucí ze sledování 

dokumentu, komentáře 

k prezentaci, práce na žáky 

vybraném úkolu) 

 

- zeměpis (práce s mapami, 

postup jednotek zobrazený 

na mapách) 

- mediální výchova (získávání 

informací z dokumentu) 

- základy společenských věd 

(politologie, sociologie - situace 

na Korejském poloostrově) 

- český jazyk (domácí úkol nesl 

znaky referátu) 
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Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Válka v přímém přenosu - seznámit se se situací 

ve Vietnamu v době vietnamské 

války 

- dokázat uvažovat o problému 

- stručně charakterizovat bojové 

podmínky, vojenské akce, použité 

zbraně, psychickou zátěž vojáků 

- dokázat zdůvodnit zapojení 

USA do konfliktu 

- vysvětlit strategii americké 

zahraniční politiky 

- popsat úlohu médií v tomto 

válečném konfliktu, uvědomit si 

sílu médií a dopad na veřejné 

mínění 

- objasnit větu „Do Vietnamu 

jsem přišel jako malé dítě 

a Vietnam jsem opustil jako starý 

muž.“ 

- pracovat s textovými 

a obrazovými materiály, pracovat 

ve skupině, spolupracovat, 

účastnit se diskuze 

 

- frontální výuka (dokument, 

společná kontrola úkolů, příběh 

Napalm girl) 

- diskuze (příběh Napalm girl, 

objasnění věty z textu) 

- skládankové učení (práce 

s textovými a obrazovými 

materiály) 

- týmová práce a kooperace 

(v rámci skládankového učení) 

- samostatná práce (seznámení se 

s textovými a obrazovými 

materiály) 

 

- mediální výchova (práce 

s dokumentem a z něj získanými 

informacemi, práce s díky 

médiím celosvětově známou 

fotografií) 

- český jazyk a literatura (práce 

s texty) 

- výtvarná výchova (fotografie) 

- základy společenských věd 

(sociologie, psychologie – 

psychika vojáků, civilistů, 

podmínky boje, válečná situace 

z pohledu jejích účastníků) 

- chemie a biologie (použití 

napalmu) 
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Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Karibská krize - seznámit se s konfliktem, který 

se odehrál mezi Spojenými státy 

a Kubou, resp. Sovětským 

svazem 

- seznámit se s pojmy námořní 

blokáda, jaderná válka a dokázat 

je definovat 

- charakterizovat vývoj celého 

konfliktu, seznámit se s důsledky 

konfliktu, být schopen uvažovat 

o problému karibské krize 

- pracovat s dokumentem a získat 

z něj potřebné informace 

- dokázat spolupracovat 

s ostatními ve třídě, odůvodnit 

svůj názor 

 

- frontální výuka (dokument, 

společná kontrola úkolů, 

informace o tzv. horké lince) 

- diskuze (informace o tzv. horké 

lince, proč (ne)považují žáci 

karibskou krizi za událost, kdy 

stál svět krok od jaderné války) 

- spolupráce (aktivita Bingo, 

doplňování informací) 

- samostatná práce (doplňování 

základních informací ke karibské 

krizi na základě informací 

z dokumentu) 

 

- zeměpis (mapy, které byly 

součástí promítaného dokumentu) 

- mediální výchova (dokument, 

práce s ním) 

- výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech (vliv karibské krize 

na vztahy mezi Sovětským 

svazem a Spojenými státy, další 

vývoj studené války po skončení 

krize) 

- základy společenských věd 

(politologie) 
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Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Život v době studené války - seznámit se s komunismem 

a jím budovanými mantinely 

z pohledu dětí, dokázat vysvětlit 

tato omezení, kterými se děti v té 

době řídily 

- dokázat vést rozhovor 

s rodiči/prarodiči zaměřený 

na vzpomínky týkající se dětství 

v době studené války, dokázat 

z rozhovoru získat informace 

- provést analýzu hmotných 

artefaktů 

- dokázat srovnat a popsat rozdíly 

hraček z doby studené války 

a hraček současných 

 

- frontální výuka (dokument) 

- diskuze (hodnocení dokumentu, 

srovnání hraček západního 

a východního bloku) 

- samostatná práce (rozhovor 

s prarodiči, rodiči, příbuznými 

na téma života v době studené 

války, analýza hmotných 

artefaktů) 

- spolupráce (analýza hmotných 

artefaktů) 

 

- český jazyk a literatura 

(komunikace – rozhovor s rodiči, 

prarodiči, příbuznými, 

zaznamenání informací 

z rozhovoru) 

- základy společenských věd 

(sociologie, politologie – 

socialismus, komunismus, 

kapitalismus, demokracie) 

- výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech (srovnání hraček, 

potažmo životní úrovně, 

v západním a východním bloku, 

uvědomění si rozdílu) 

- mediální výchova (promítání 

dokumentu - dobové záběry, 

propaganda) 
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Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Nejasný konec - seznámit se s vybranými 

situacemi, které stály na konci 

studené války 

- seznámit se s různými 

variantami konce studené války 

- dokázat stručně charakterizovat 

konferenci na Maltě, situaci 

v Německu (sjednocení rozdělené 

země) a rozpad Sovětského svazu 

- dokázat sestavit časovou přímku 

s nejdůležitějšími mezníky konce 

studené války 

- pracovat s textem, získávat z něj 

důležité informace 

- dokázat formulovat a obhájit 

svůj názor, zapojit se do diskuze 

 

- frontální výuka (prezentace - tři 

možné konce studené války) 

- společná práce (práce na časové 

přímce) 

- samostatná práce (práce 

na časové přímce) 

- diskuze (moment, který mohl 

stát na konci studené války, poté 

navíc moment, který žáci 

považují za začátek studené 

války) 

 

- český jazyk a literatura 

a mediální výchova (práce 

s texty, diskuze, písemná 

formulace vlastních názorů) 

- matematika (časová přímka) 

- výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech (vývoj světové 

politiky, následky jednotlivých 

událostí, které mohly stát 

na konci studené války) 
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Název hodiny Dílčí cíle hodiny 

 

 

Využité metody 

(aktivity, při nichž byly metody 

využívány) 

Vazba na RVP 

(integrace vzdělávacích oblastí, 

průřezových témat, předmětů) 

Stoletý stařík - seznámit se s knihou Jonase 

Jonassona 

- dokázat popsat vybrané události 

studené války 

- informace získané v hodinách 

dějepisu zpracovat do určitého 

celku 

- dokázat se vyjádřit písemnou 

formou 

- dokázat při práci využívat nejen 

znalostí, ale také vytvořeného 

portfolia 

- rozvinout fantazii žáků a zkusit 

si použít vlastní invenci 

 

- frontální výuka (představení 

knihy, čtený úryvek z knihy) 

- samostatná práce (zpracovávání 

informací o studené válce 

na základě vlastní invence) 

 

- český jazyk a literatura (práce 

na vlastním textu – sloh) 
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Příloha č. 2: Nevyplněné portfolio připravené pro žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENÁ VÁLKA 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: ……………………………………………. 

Třída: 7. B 

 



11 
 

ÚVODNÍ HODINA 

Studená válka jako námět pro integrovanou tematickou výuku v dějepise na 

gymnáziu 

Co od výuky očekávám? Jaké jsou v tuto chvíli mé představy? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Život v rozdělené Evropě, před oponou/za oponou 

ZÁPAD      VÝCHOD 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………… 
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Příběh muže na fotografii 

Prohlédněte si fotografii a vymyslete příběh muže zobrazeného na slavné fotografii Petera 

Leibinga: 

 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………………………...........

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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NEJASNÉ POČÁTKY 

Která událost mohla být spouštěcím mechanismem studené války?  

 

Jalta 1945 

Na setkání vůdců „Velké trojky“ (Roosevelt, Churchill, Stalin) v Jaltě se hovořilo o poválečném 

uspořádání a de facto se vymezovaly sféry vlivu. Roosevelt ale v tuto chvíli žádný konflikt se 

SSSR o nadvládu v Evropě či ve světě nevedl a vést nechtěl. Navíc stále ještě probíhala druhá 

světová válka! 

Fulton 1946 

Winston Churchill zde bez obalu hovořil o rozdělení sfér vlivu a o pádu železné opony 

od Štětína po Terst. Projev tehdy v USA nebyl přijat příliš příznivě. Mnohými mohl být chápán 

jako nevhodný výpad proti SSSR. V komunistických zemích byl projev označován za počátek 

studené války, vztahy mezi Spojenci se ale zhoršovaly v celém období let 1945-1950. Churchill 

navíc neměl takovou moc, nezastával v té době žádnou politickou funkci. 

Trumanova doktrína 1947 

V souvislosti s Trumanovou doktrínou se často hovoří o „zadržování komunismu“. Šlo svým 

způsobem o politiku izolacionismu vůči SSSR a státům, kterým byl násilně vnucen 

komunistický režim. Úlohou Západu tak bylo vytrvale odolávat expanzivní politice SSSR. 

Sovětská strana měla po období dlouhodobého tlaku skončit buď rozpadem, nebo postupným 

rozmělněním moci. Nikde nebylo upřesněno, zda se má nebo nemá jednat o vojenské řešení 

situace. 
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Vymyslete název pro tuto mapu: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Doplňte legendu: 
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Výběr pramenů k počátkům studené války 

Evropa po válce 
 

„Co je teď Evropa? Hromada trosek, hřbitov, semeniště moru a nenávisti.“ 

„Vstoupili jsme do války, aniž jsme museli, válčili na rozdíl od jiných šest let, a co z toho 

máme?“ 

„Neexistuje na kontinentě jediná země, která by si zachovala naději v budoucnost.“ 

„Miliony lidí ve městech jsou odsouzeny k pomalému vyhladovění.“ 

„Stalin, rozhlížeje se po Evropě, vidí nejlepší způsob, jak prosazovat sovětské zájmy, v tom, že 

prostě nechá věcem volný průběh.“ 

„Toto je onen druh krize, na kterém komunismus vzkvétá.“ 

Vysvětlete, co chtěli autoři výroků sdělit veřejnosti. (1) 

Kdo je podle vás autorem výroků? (1)  

Charakterizujte životní podmínky v poválečném Německu. (2) 

Jak mohl poválečné situace v Evropě využít Stalin? (2) 

Vysvětlete poslední výrok? (2) 

 

Winston Churchill, projev ve Fultonu (5. března 1946) 
„...Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna 

železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní 

Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato 

proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou 

sférou, a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha 

případech rostoucí míře ovládání z Moskvy… Komunistické strany, které byly v těchto zemích 

velice malé, získaly postavení a moc zdaleka přesahující počet jejich členů a ze všech sil se 

snaží prosadit totalitní vládu. Téměř ve všech případech byl nastolen policejní stát a prozatím 

nikde, s výjimkou Československa, neexistuje skutečná demokracie… 

Stín padl na dějiště ještě nedávno osvětlené spojeneckým vítězstvím. Nikdo neví, co 

sovětské Rusko a jeho komunistická mezinárodní organizace zamýšlejí udělat v bezprostřední 

budoucnosti a jaké jsou hranice, jestliže vůbec takové existují, jejich expanzionistických 

tendencí a snah o získávání nových přívrženců... 

Na druhé straně si nechci připustit myšlenku, že nová válka je nevyhnutelná, nebo lépe řečeno, 

že se k nové válce schyluje. Hovořím o tom nyní proto, jelikož jsem přesvědčen, že naše štěstí 

leží v našich vlastních rukou a že my jsme s to zachránit budoucnost. 

Na základě toho, co jsem viděl u našich ruských přátel a spojenců během války, jsem 

přesvědčen, že neexistuje nic, co obdivují více než sílu a neexistuje nic, k čemu by měli menší 

vážnost než je slabost, zvláště pak vojenská slabost. Proto je naše stará doktrína rovnováhy sil 

mylná. Nemůžeme si dovolit se spoléhat na nevelkou převahu sil vytvářejíce tím pokušení 

k měření sil..." 
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Jak se Churchill dívá na budoucnost Evropy? (3) 

Jaký zaujímá postoj vůči dřívějšímu spojenci - SSSR? (3) 

Hrozil podle Churchilla Evropě další válečný konflikt? (4) 

K jakému postoji autor textu nabádá? (4) 

Proč podle vás Churchill použil termín železná opona? (4) 

 

 

Na základě následujících textů objasněte termín „strategie zadržování komunismu“ (5) 

 

Trumanův projev z ledna 1946 
„V Postupimi jsme byli postaveni před hotovou skutečnost a pod tíhou okolností téměř 

donuceni souhlasit jak s ruskou okupací Východního Pruska, tak s polskou okupací části 

Německa na východ od řeky Odry. V té době jsme měli starost o vstup Ruska do války 

s Japonskem. Později jsme ale poznali, že jsme zde Rusko nepotřebovali, a že nám Rusové od té 

doby neustále působí hlavní starosti... Nemám sebemenší pochybnosti o tom, že Rusko zamýšlí 

vpadnout do Turecka a zmocnit se tak průlivu z Černého do Středozemního moře. Do té doby, 

dokud Rusko nenarazí na železnou pěst a silné výrazy, bude nazrávat nová válka. Nemyslím, 

že musíme uzavírat další kompromisy. Je třeba, abychom odmítali uznat Rumunsko a 

Bulharsko do té doby, dokud se nepodřídí našim požadavkům… Je třeba, abychom postavili na 

nohy Čínu a abychom tam vytvořili silnou ústřední vládu. Totéž musíme udělat s Koreou. 

Potom budeme muset přinutit Rusko, aby splatilo půjčky získané na základě Zákona o půjčce 

a pronájmu. Přestal jsem se mazlit se Sověty..." 

 

George F. Kennan 

22. 2. 1946 „Dlouhý telegram“ 
„Hlavním posláním americké politiky vůči SSSR musí být dlouhodobé, trpělivé, ale tvrdé 

a rozhodné zadržování ruských expanzivních tendencí... Oproti hitlerovskému Německu není 

sovětská moc ani schématická ani dobrodružná. Nepracuje podle stanovených plánů. 

Nepodstupuje zbytečná rizika. Je logice rozumu nepřístupná, ale logice moci ve vysoké míře 

přístupná. Proto se může beze všeho stáhnout – a všeobecně to dělá – pokud někde narazí 

na silný odpor. Když má tedy protivník dostatek prostředků a prokáže odhodlání je nasadit, 

zřídka kdy to bude muset udělat. Když bude situace správně využita, nebude muset dojít k žádné 

zkoušce síly poškozující prestiž.“ 

 

Trumanův projev 

12. 3. 1947 
„…v současném úseku světových dějin musí téměř každý národ volit mezi dvěma způsoby 

života. Tato volba není často volbou svobodnou... Jeden způsob života je založen na vůli 

většiny. Vyznačuje se svobodnými institucemi, zastupitelským principem vlád, svobodnými 

volbami, zárukami pro svobodu jedince, svobodu slova a náboženství a ochranu před 

politickým útlakem. Druhý způsob života je založen na vůli menšiny, která je vnucována 

většině. Opírá se o teror a útlak, o řízený tisk a rozhlas, o zfalšované volby a o potlačování 

osobních svobod. Věřím, že politika Spojených států musí spočívat v podpoře svobodných 

národů, jež vzdorují pokusům o ujařmení ozbrojenými menšinami či vnějšímu tlaku. 

Domnívám se, že naše pomoc musí spočívat především v ekonomické a finanční podpoře, která 

je nevyhnutelná pro dosažení jejich hospodářské stability a tudíž i vyrovnaného politického 

života..." 
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Marshallův plán 

Plán hospodářské obnovy Evropy 
„Nemusím vám říkat, že situace ve světě je velmi vážná… Evropské obchodní struktury se 

během války úplně rozpadly. Obnovu značně zdržel fakt, že dva roky po ukončení války 

nebyla uzavřena mírová smlouva s Německem a Rakouskem. USA jsou dnes jedinou zemí 

na světě, která má ekonomickou sílu a produktivitu pro poskytnutí nezbytné pomoci… 

Je logické, že Spojené státy musí udělat, co je v jejich silách, a přispět k obnově normálního 

ekonomického zdraví ve světě, bez něhož nemůže existovat politická stabilita a zajištěný mír. 

Naše politika není zaměřena proti nějaké zemi či doktríně, ale proti hladu, bídě, zoufalství 

a chaosu. Jejím účelem je oživit fungující ekonomiku ve světě, aby mohly být vytvořeny 

politické a společenské podmínky, v nichž mohou existovat svobodné instituce…Nebylo by 

vhodné ani účelné, aby naše vláda vypracovala jednostranný program, který by měl postavit 

Evropu ekonomicky na nohy. To je věcí Evropanů. Iniciativa musí, podle mého názoru, vyjít z 

Evropy. Úlohou této země je poskytnout přátelskou pomoc při přípravě hospodářského 

programu a při jeho následné aplikaci tak, aby to bylo pro nás přijatelné. Program bude ale také 

vyžadovat, aby se část našeho lidu postavila čelem k obrovské zodpovědnosti, kterou na naši 

zemi vložily dějiny." 

 

Vysvětlete, co bylo podstatou Marshallova plánu. (6) 

Jakou roli při realizaci plánu měla hrát Evropa? (6) 

 

 

Podrobně popište kresbu, co 

kresba znázorňuje? (7) 

Vysvětlete, co chtěl autor 

kresby sdělit veřejnosti. (7) 
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Který moment považujete za začátek studené války? Proč? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………… 
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SITUACE NA KOREJSKÉM POLOOSTROVĚ 
 

Najděte a označte na slepé mapě světa Korejský poloostrov. Zakreslete 38. rovnoběžku. 
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Korejská válka (1950 – 1953) 

V r. 1945 byla Korea rozdělena. Na severu vznikla ………....... podporovaná …………...…… 

………………., na jihu  Korejská  republika podporovaná ………………. Napětí mezi nimi 

vedlo k invazi ……..…………… vojsk, která se během dvou měsíců zmocnila celého jihu 

kromě oblasti kolem …………………… USA podpořily ……………. Koreu operací OSN. Do 

čela armády složené ze šestnácti států s převahou Američanů byl postaven ………………. 

…………………….., který provedl invazi u hranic se severní Koreou u Inčchonu. 

Severokorejci se stáhli. Vojska OSN je pronásledovala až k hranicím s ……………………., 

což vypadalo jako hrozba …………………, která reagovala vstupem do války. Zapojení těchto 

posil nutilo vojáky OSN k ústupu do oblasti ……….. rovnoběžky. Válka si vyžádala mnoho 

obětí, celkem cca …………………... mrtvých. 
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Vyberte si z nabízených úkolů jeden, který vás zaujal, a zpracujte ho. 

1) Jaký byl další vývoj severní a jižní Koreje? Popište zásadní rozdíly. 

2) Jaký je aktuální stav severokorejských a jihokorejských vztahů? 

3) Do jaké míry se dnes ve vzájemných korejských vztazích angažují bývalí spojenci těchto 

zemí?  
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VÁLKA V PŘÍMÉM PŘENOSU 

Po porážce Francouzů byl Vietnam rozdělen. Vláda v severním Vietnamu byla ……………… 

Jižní vládu podporovaly ……………… Když se komunisté snažili ovládnout ostatní území 

Indočíny, Američané byli znepokojeni a poslali vojenské poradce na pomoc vládě 

…………...…………………… Americké jednotky bojovaly od r. ……………… v jižním 

Vietnamu a po incidentu v …………………………………. také proti severnímu Vietnamu. 

Americká účast byla odsuzována v mnoha zemích, včetně USA. 

 

Rok 1967 

„Johnsonovo rozhodnutí o amerikanizaci války, které ze zpětného pohledu působí nesmyslně, 

plně odpovídalo zásadám americké zahraniční politiky, kterou prosazovali po druhé světové 

válce postupně všichni američtí prezidenti. Trumanova teorie zadržování prosazovaná 

v 50. letech Eisenhowerem a znovu potvrzená Kennedym potvrzovala, že Spojené státy 

nepřipustí další rozšíření komunismu.  

Proč jsme ve Vietnamu? Kladl Johnson řečnickou otázku na univerzitě Johna Hopkinse. 

Protože musíme dodržet slib. Ponechat Vietnam jeho osudu by znamenalo otřást vírou všech 

národů v hodnotu amerického závazku. A ministr zahraničí Dean Rusk opakoval toto 

zdůvodnění před nespočetnými kongresovými výbory a varoval, že kdyby se americká vojska 

stáhla z Vietnamu, podlehly by Thajsko, Barma a ostatní části jihovýchodní Asie komunismu.  

Johnson od samého počátku zdůrazňoval, že americká vojenská přítomnost nesmí překročit 

míru, která by Sověty nebo Číňany vyprovokovala k přímé intervenci. Proto přísně držel 

na uzdě bombardování. Cílem Ameriky nebylo vyhrát válku v konvenčním smyslu slova, tedy 

dobýt nepřátelské území, ale pouze zabránit Severnímu Vietnamu a Viet Congu, aby válku 

vyhráli. To znamenalo, že Amerika musela být vojensky přítomná v místě tak dlouho, dokud 

měla druhá strana sílu a vůli bojovat.  

Ukázalo se však, že pochopení americké společnosti pro vedení války ochablo dříve, než 

odhodlání vůdců Severního Vietnamu snášet oběti. V roce 1967 už se opozice proti válce 

rozrostla natolik, že protiválečné demonstrace v New Yorku a u Pentagonu získávaly masovou 

podporu. Válka ve Vietnamu byla první, kterou rozsáhle přenášela televize, a proto byla 

nazývána válkou v obývacím pokoji.“  

 

ZDROJ: TINDALL, George Brown a SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2008.  

 

 

NA ZÁKLADĚ DOKUMENTU A ČETBY TEXTU: (1) 

Zdůvodněte, proč se Spojené státy zapojily do konfliktu ve Vietnamu.  

Jakou roli ve vietnamské válce sehrála média?  

V čem se válka ve Vietnamu lišila od běžných konfliktů?   
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Rok 1967 

 
„Když tak vzpomínám, je neuvěřitelné, že z nás vůbec někdo přežil. Pozemní miny a palba 

ostřelovačů, kulometné útoky ze zálohy a pasti, minometné útoky a nastražené výbušniny, 

červené bahno a neproniknutelné vlhké vedro. Vesnice Viet Congu: šest hodin jsme zatlačeni 

v rýžovištích, oni střílejí na nás, my střílíme na ně. Nemůžeme se hnout z místa, žádáme 

o letecký úder. Salvou ze zbraně Willy Peter vyznačuji cíl ve vzdálenosti 75 yardů od nás. Proud 

stříká tak blízko, že mám strach, aby je salva z mého W. P.* nezasáhla. Bomby jsou shozeny. 

Kolem nás prší dlouhé horké zubaté úlomky střepin. Ležíme na zemi a půda pod našimi těly se 

chvěje. Trysky vypouštějí napalm. Ten hluk, teplo, pach! Na místě, kde stála vesnice je 

obrovská díra. Přijíždějí tanky, aby nás odtud vytáhly. Naskočili jsme na zadní část tanku, která 

je pokrytá tlustou vrstvou červeného prachu. Adrenalin nás drží! Tys jednoho dostal, já taky! 

Skórovali jsme, jako kdyby se jednalo o fotbal. Bylo to neskutečné. Vymklo se nám to z ruky. 

Měl jsem pocit, že jsem nepřemožitelný. Na znamení výzvy jsem si na helmu namaloval terč. 

Bylo mi osmnáct.  

Když jsme hlídali mosty, Vica zabili. Nikdy na tu noc nezapomenu. Nikdy. Asi dva týdny jsme 

ty mosty měli obsazené. Normálně jsme byli Vic a já na stejném místě, ale tehdy v noci mne 

postavili na stanoviště dole na silnici. Most obsadila jednotka severovietnamské armády. 

Všechno jsem slyšel v rádiu. Střelba, pak bunkr zasáhla raketa a explodoval kanystr s benzínem. 

Naléhavě volali o pomoc. Každý, kdo byl uvnitř, tam uváznul a uhořel. Zemřelo šest kluků. 

Uložili jsme jejich ostatky do nevelké plechovky od kávy. Do Vietnamu jsem přišel jako dítě. 

A Vietnam jsem opustil jako starý muž.  

Kéž bych byl tehdy rozumnější. Kéž bych se tehdy dostal na jinou misi. Byli jsme ozbrojení 

a nebezpeční mladíci v cizí exotické zemi, byli jsme postaveni před cizí lidi a divné zvyky. 

Vyloženě z nudy jsme podnikali různé přestřelky, kde byly ruční granáty a pyrotechnika, 

šikanovali jsme nováčky, pivo a marjánka, marjánka a pivo. Byl jsem venkovské děcko ze státu 

New York. Uměl jsem lovit ryby a plavat, hrát baseball a hokej. Znal jsem procházky lesem, 

kde jasné sněhové vločky pokrývaly krajinu a kde se objevovaly stopy a kde příležitostně 

proběhla vysoká zvěř a lišky. Nevěděl jsem nic o tom, co se mělo stát, když začalo vraždění, 

kdy čistá potřeba přežít se stala převažujícím požadavkem – ranění vojáci námořní pěchoty a 

mrtví civilisté, zranění civilisté a mrtví příslušníci námořní pěchoty.“  

 
ZDROJ: Doprovodný text k výstavě „Opět ve Vietnamu: Přízraky krajiny - Craig J. Barber“  

 
* „White phosphorus“ (bílý fosfor): Chemická zbraň. Používá se k ničení živé síly nepřítele nebo k vyhnání 

nepřátelských bojovníků z bezpečných úkrytů a případně též k podlomení jejich bojové morálky. Jeho hlavním 

účinkem jsou spáleniny a celková intoxikace.  

 

Na základě četby vzpomínek amerického vojáka se stručně charakterizujte:  

 

Bojové podmínky (2) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Vojenské akce (2) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Použité zbraně (3) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Psychickou zátěž (3) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Rok 1972, Nick Ut – Napalm girl  
 

8. června 1972 pořídil devatenáctiletý vietnamský fotograf Nick Ut snímek devítileté dívky 

Kim Phuc popálené napalmem po náletu jihovietnamského letectva. Snímek šokoval svět, stal 

se ikonou 20. století a mladý fotograf za něj získal prestižní Pulitzerovu cenu. 
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Prohlédněte si první fotografii a popište, co se zde odehrává. Zaměřte se na všechny osoby. 

Co asi prožívají vyfotografované osoby? Vyjádřete své dojmy a pocity slovy. (4) 

 

V čem podle vás spočívá síla této fotografie? Čím podle vás fotografie šokovala svět? Jaký 

mělo její zveřejnění dopad na veřejné mínění v USA? (5) 

 

  

 

Kdo jsou lidé na druhé fotografii? (6) 

Podle čeho jste se rozhodovali? (6) 

Co z tohoto snímku můžeme vydedukovat? (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objasněte větu z textu Craiga J. Barbera: „Do Vietnamu jsem přišel jako dítě. A Vietnam jsem 

opustil jako starý muž.“ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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KARIBSKÁ KRIZE 

V 60. letech soupeřily …………. a …………… ve vývoji a rozmístění jaderných raket. Studená 

válka vrcholila. Mezitím v r. 1959 nastolil ……………….. na Kubě prosovětskou vládu, což 

znepokojilo mnohé Američany. V říjnu …………….. zjistily americké průzkumné letouny 

rozmístění sovětských raket na Kubě. Znamenaly přímou hrozbu pro ………………... 

Následovala nejvážnější krize jaderného věku. Prezident USA ……………… nařídil ……….. 

……………………………., která měla zabránit dodávce dalších raket, a žádal sovětského 

vůdce ………………………o odstranění již rozmístěných raket.  Sovětský vůdce 

s odstraněním raket nakonec souhlasí za slib prezidenta USA, že USA neprovedou invazi na 

………………… Nebezpečná zdlouhavost dorozumívání během krize přesvědčila obě 

velmoci, aby mezi sebou zavedly v r. 1963 tzv. horkou linku – bleskové dálnopisné spojení.   

 

 

Proč (ne)považujete karibskou krizi za událost, kdy stál svět krok od jaderné války? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Jak dlouho KK trvala? Co zachytily 

špionážní fotografie 

pořízené USA? 

Co je námořní 

blokáda? 

V důsledku čeho 

vypukla KK? 

Kdo stál v době KK 

v čele USA a SSSR? 

Vysvětlete pojem 

atomová válka. 

Jaké oblasti USA 

mohly rakety z Kuby 

ohrozit? 

Jak zněla dohoda, 

která vznikla mezi R. 

Kennedym a A. 

Dobryninem? 

Co bylo cílem 

námořní blokády? 

Byla čs. armáda 

zahrnuta do příprav 

mobilizace? 

Jakou úlohu měla mít 

čs. armáda v případné 

válce V x Z? 

Kdy začala KK? 

Jakým krokem 

reagovaly USA na 

stavbu raket. základen 

na Kubě? 

Co o případných 

dalších světových 

válkách řekl Albert 

Einstein? 

Jak se k námořní 

blokádě postavil 

SSSR? 

Proč je KK 

považována za 

nejdramatičtější 

konflikt USA a SSSR 

za SV? 
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ŽIVOT V DOBĚ STUDENÉ VÁLKY 

Pokuste se zjistit od (pra)rodičů, jak vzpomínají na dětství/život za socialismu.  

Jak vzpomínají na hračky? Jejich vzpomínky zpracujte a zapište. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Srovnejte na základě práce v hodině hračky východního a západního bloku, můžete zahrnout i 

srovnání s hračkami dnešní doby, zamyslete se nad vývojem hraček.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Analýza hmotných artefaktů – hračky z doby socialismu 

Název artefaktu:  

Motivace: Proč jste si vybrali ke zkoumání 

zrovna tento předmět? Proč se vám (ne)líbí? 

 

Fyzické vlastnosti: Z čeho je předmět 

vyroben? Popište ho. Je artefakt celý, nebo se 

jedná jen o část většího předmětu? 

 

Funkce: K čemu a jak předmět slouží? Má 

praktickou funkci? 

 

Design: Plní předmět dobře svůj účel? Jak 

vypadají podobné předměty dnes? Jak se 

proměnila jejich podoba? 

 

Hodnota: Jakou má předmět hodnotu? 

Proměňovala se jeho hodnota v čase? Proč? 

Kdo a proč mohl mít k předmětu osobní vztah? 

 

Historie: Kdo předmět mohl vlastnit? Doznal 

předmět za dobu své existence nějakých změn? 

Popište je. 

 

Zkoumejte: Na které otázky ohledně 

předmětu byste rádi znali odpověď? 
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NEJASNÝ KONEC 

V minulých hodinách jste se seznámili s několika důležitými mezníky studené války. Které 

události, kroky, situace mohly podle vás vést k ukončení studené války? Stručně popište vaši 

představu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

 

Na základě studia textových materiálů vytvořte časovou osu, na které budou zachyceny důležité 

události, která stály na konci studené války. 
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Co vy sami považujete (na základě studia textů, na základě vlastní invence) za konec studené 

války? Zamyslete se nad různými možnostmi. Svůj názor odůvodněte. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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STOLETÝ STAŘÍK 

Staňte se alespoň na chvíli stoletým staříkem a pokuste se vžít do kůže člověka, který zažil 

události studené války. Zpracujte získané informace i své pocity do určitého celku. Forma záleží 

jen na vás!  
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Příloha č. 3: Ukázky žáky vyplněných portfolií 
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Příloha č. 4: Vybraná ukázka z knihy Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 

Kim Ir-sen se během dramatické životní cesty mimo jiné naučil nedůvěřovat nikomu jinému 

než sám sobě. Z tohohle pravidla byl ochoten udělat jedinou výjimku. A tu výjimku jmenoval 

svým nejbližším mužem. 

Ten, kdo se chtěl sejít s předsedou vlády Kim Ir-senem, musel tudíž nejdřív požádat o schůzku 

s jeho synem. 

S Kim Čong-ilem. 

Kterému bylo jedenáct let. 

„Návštěvy nech vždycky nejmíň dvaasedmdesát hodin čekat a teprve pak je přijmi. Tím si, 

synu, udržíš autoritu,“ instruoval ho Kim Ir-sen. 

„Myslím, že ti, tati, rozumím,“ zalhal Kim Čong-il, načež si vzal slovník a vyhledal v něm 

slovo, kterému nerozuměl. 

Tři dny čekání Alanovi a Herbertovi nevadily, poněvadž v premiérově paláci bylo dobré jídlo 

a měkké postele. Americké bombardéry se navíc k Pchjongjangu přiblížily jen málokdy, 

protože se mohly zaměřit na jednodušší cíle. 

Nakonec ovšem nastal den D. Pro Alana přišel nejbližší muž nejbližšího muže předsedy vlády, 

který ho palácovými chodbami doprovodil do kanceláře nebližšího muže. Na to, že nejbližší 

muž je spíš ještě chlapec, byl Alan připravený. 

„Jsem syn předsedy vlády Kim Čong-il,“ řekl Kim Čong-il. „A jsem tátův nejbližší muž.“ 

Kim Čong-il napřáhl k maršálovi ručku, a i když mu celá zmizela v Alanově tlapě, rezolutně ji 

stiskl. 

„A já jsem maršál Kirill Afanasjevič Mereckov,“ řekl Alan. „Děkuju vám, mladej pane Kime, 

že jste mě mohl přijmout. Dovolíte mi, abych přednesl svou záležitost?“ 

Kim Čong-il mu to dovolil, a tak Alan pokračoval v lhaní: maršál, jak asi mladý pan Kim 

pochopil, má pro předsedu vlády poselství přímo od soudruha Stalina z Moskvy. Jelikož 

existuje podezření, že USA – ty kapitalistické hyeny – infiltrovaly sovětský komunikační 

systém (pokud mladý pan Kim promine, maršál nebude zacházet do větších detailů), soudruh 

Stalin rozhodl, aby jeho poselství bylo doručeno takto přímo. A tento čestný úkol připadl 

maršálovi a jeho pobočníkovi (kterého maršál pro jistotu nechal v jeho pokoji). 
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Kim Čong-il obdařil maršála Alana podezřívavým pohledem. Prohlásil, jako by četl z knihy, že 

jeho úkolem je za každou cenu tatínka chránit. K tomuto úkolu patří nikomu nedůvěřovat. 

Vysvětlil, že to ho naučil právě tatínek. Proto nepřichází v úvahu, že by maršála pustil 

k tatínkovi předsedovi vlády dřív, než si jeho informace ověří u Sovětů. Zkrátka a dobře, Kim 

Čong-il hodlal zavolat do Moskvy a zeptat se, jestli maršála opravdu vyslal strejda Stalin, nebo 

ne. 

Takový vývoj událostí si Alan nepřál. Avšak byl, kde byl, a nemohl dělat nic jiného než se 

snažit rozhovoru se Stalinem zabránit. 

„Nesluší se samozřejmě, aby vám prostej maršál odporoval, ale přesto si dovolím poznámku, 

že by se možná k ověřování neměl používat telefon, pokud je pravda, že se nemá používat.“ 

Mladý pan Kim vzal to, co mu řekl maršál Alan, v úvahu. V hlavě mu však zněla otcova slova. 

„Synu, nikomu nedůvěřuj.“ Nakonec chlapec našel řešení. Sice strejdovi Stalinovi zavolá, ale 

bude mluvit v kódech. Mladý pan Kim se se strejdou Stalinem už několikrát setkal a strejda 

Stalin mu vždycky říkal „malý revolucionář“. 

„Tak já strejdovi Stalinovi zavolám, představím se jako malý revolucionář a pak se zeptám, 

jestli k tatínkovi poslal někoho na návštěvu. Tak toho myslím moc neprozradíme, i kdyby nás 

odposlouchávali Američani. Co myslíte, soudruhu maršále?“ 

Maršál myslel, že kluk má za ušima. Kolik mu může být let? Deset? Alan sám záhy dospěl. 

Když mu bylo tolik jako Kim Čong-ilovi, nosil už v továrně Nitroglycerin, a. s. ve Flenu 

ostošest dynamit. Dále Alan myslel, že to teď možná špatně dopadne, ale nemohl to říct. No jo, 

všechno je tak, jak je, a tak dále. 

„Myslím, mladej pane Kime, že jste velmi chytrej kluk a daleko to dotáhnete,“ odpověděl Alan 

a zbytek ponechal osudu. 

„Jo, chci po tátovi zdědit jeho zaměstnání, takže v tom máte, soudruhu maršále, asi pravdu. Ale 

teď si dejte šálek čaje a já zatím zavolám strejdovi Stalinovi.“ 

Mladý pan Kim popošel k hnědému psacímu stolu v rohu místnosti a Alan si zatím nalil čaj 

a uvažoval, jestli se nemá pokusit skočit z okna. Ale tenhle nápad ihned zavrhl. Jednak se 

nacházeli ve čtvrtém patře, jednak nemohl opustit kamaráda. Herbert by z okna skočil víc než 

rád (kdyby si troufl), jenže teď tady přece nebyl. 
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Zničehonic přerušil Alanovy myšlenky mladý pan Kim, který propukl v pláč. Položil sluchátko, 

vyřítil se k Alanovi a uprostřed pláče zasténal: 

„Strejda Stalin je mrtvý! Strejda Stalin je mrtvý!“ 

Alan si pomyslel, že to snad není ani možné, mít takovou kliku, a pak řekl: 

„No tak, no tak, mladej pane Kime. Pojďte se, mladej pane Kime, pomazlit se strejdou 

maršálem. No tak, no tak…“ 

Když se mladý pan Kim jakžtakž utěšil, nebyl už takový rozumbrada. Vypadalo to, jako kdyby 

už nedokázal být dál dospělý. S plným nosem vzlykl, že strejda Stalin dostal před několika dny 

mrtvici a podle tety Stalinové (říkal jí tak) umřel těsně předtím, než mladý pan Kim zavolal. 

Zatímco mladý pan Kim dosud seděl Alanovi na klíně, Alan mu procítěně líčil světlou 

vzpomínku na své poslední setkání se soudruhem Stalinem. Společně slavnostně povečeřeli 

a vládla taková skvělá nálada, jaká může vládnout jenom mezi opravdovými přáteli. Ještě než 

se večer nachýlil, soudruh Stalin zatančil a zazpíval. Alan teď zabroukal gruzínskou lidovou 

píseň, se kterou Stalin tenkrát vystoupil těsně předtím, než mu přeskočilo, a mladý pan Kim tu 

píseň poznal! Strejda Stalin s ní vystoupil i před ním. Tím – pokud ne už dřív – byly všechny 

pochybnosti rozptýleny. Strejda maršál je zjevně tím, za koho se vydává. Mladý pan Kim zařídí, 

aby ho tatínek předseda vlády přijal hned zítra. Ale teď se chce ještě jednou pomazlit…            
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Příloha č. 5: Reflexe praktické části diplomové práce Studená válka jako námět pro 

integrovanou tematickou výuku v dějepise na gymnáziu – dotazník připravený pro žáky 

 

Reflexe praktické části diplomové práce Studená válka jako námět pro 

integrovanou tematickou výuku v dějepise na gymnáziu 

1) Zhodnoťte (jako ve škole 1-5), do jaké míry byly dle vás naplněny složky mozkově 

kompatibilního vzdělávání: 

 nepřítomnost ohrožení 

 smysluplný obsah 

 přiměřený čas 

 možnost výběru 

 obohacené prostředí 

 spolupráce 

 okamžitá zpětná vazba 

 dokonalé zvládnutí  

 

 

2) S ohledem na průběh hodin zhodnoťte (jako ve škole 1-5), do jaké míry byly dle vás naplněny 

následující výroky: 

 Výuka měla jasné cíle 

 Výuka byla promyšlená. 

 Výuka byla organizovaná. 

 Výuka vyhovovala potřebám studentů. 

 Výuka vyhovovala zájmům studentů. 

 Výuka byla koncentrována kolem základního tématu. 

 Výuka vyžadovala od studenta převzetí odpovědnosti za vlastní učení, pedagog 

vystupoval především v roli partnera. 

 Výuka byla založena na spolupráci studentů. 
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3) Které aktivity dle vašeho názoru přesáhly do jiných předmětů? Jednotlivé předměty 

zakroužkujte. Uveďte příklad konkrétní aktivity. 

 český jazyk a literatura 

 cizí jazyky 

 základy společenských věd 

 zeměpis 

 matematika 

 fyzika 

 chemie 

 biologie 

 informatika 

4) Vaše celkové zhodnocení, komentář: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


