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Vztah k maturitní zkoušce, prerekvizity
Absolvování semináře není nutnou podmínkou pro skládání maturitní zkoušky z dějepisu, případně
NOS, ale je vhodný pro maturitní zkoušku z těchto předmětů.

Pro koho je seminář určen a doporučen
Seminář je určen pro zájemce o maturitu z dějepisu i společenských věd i pro zájemce o studia na
vysoké škole humanitního směru (historie, mezinárodní vztahy, evropská studia...). Dále je určen
pro ty, kteří chtějí rozšířit své vědomosti z dějepisu nad úroveň běžných hodin.

Pro které vysokoškolské obory je seminář vhodný
Seminář je
● velmi vhodný pro všechny historické obory (historie, klasická studia, evropská studia,
mezinárodní studia)
● vhodný pro příbuzné humanitní obory (politologie, práva, kulturní studia)
● využitelný pro další obory (archeologie, sociologie)

Obsah (tematické celky)
Seminář bude obsahovat vybrané kapitoly z jednotlivých epoch vývoje světa a českých zemí. Cílem
bude jednak některá témata, která se vyučují v běžné výuce prohloubit a rozšířit, případně se
zaměřit detailněji na místní region (Brno, Moravu). Student by tak měl získat širší a hlubší
povědomí o souvislostech a případně mezipředmětových vztazích tématu. Druhou částí semináře
budou témata, která běžně vyučována nejsou, jedná se o novější přístupy či metody (dějiny
každodennosti, gender,...). Důraz bude kladen na období pravěku až 19. století, případně 20. století,
se zaměřením nejen na politické, ale i na hospodářské a kulturní dějiny. Cílem nebude
chronologický výklad, ale tematický přístup. Vedle témat navržených učitelem budou obsahem i
některá témata, která navrhnou na počátku semináře sami studenti.
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Studenti budou vedení prostřednictvím výkladu, diskuze i samostatných prací vedeni k tomu, aby
lépe a v návaznostech chápali dějinné souvislosti a prohloubili si také schopnosti práce
s historickými dokumenty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pravěk (pravěké archeologické kultury, vývoj rodu Homo,...)
starověk – staroorientální despocie (Egypt)
antika (Řecko, Řím, Římané na Moravě)
středověk (české kroniky a kronikáři, významné české listiny, osobnosti doby, každodenní
život českého sedláka,...)
novověk (zámořské objevy a Češi a Moravané,...)
19. století (Napoleonské války na Moravě, průmyslová revoluce na Moravě a v Brně, ženské
hnutí ve světě a v českých zemích,...)
20. století (vývoj města Brna, válečné konflikty,...)
Umělecké slohy pro náročnější návštěvníky památek
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