
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 

D Ě J E P I S 

 

1)Charakteristika vyučovacího  předmětu: 

 

Vyučovací předmět DĚJEPIS je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost ( zároveň s 

Výchovou k občanství ). Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku, v časové dotaci 1-2 

hodiny týdně v každém ročníku. 

Dějepis společně s Výchovou k občanství přispívá k osobnostnímu a sociálnímu začleňování 

jedince do života demokratické společnosti. Neboť minulost je součástí přítomnosti, denně se s 

minulostí setkáváme v každodenním životě a nelze se jí vyhnout. 

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, odhaluje kořeny, důsledky událostí 

a jevů, poskytuje vzorce chování a jednání. Jeho hlavním posláním je vytváření vlastního 

historického vědomí jedince. Žáci poznávají, že historie není uzavřenou kapitolou, jsou vedeni ke 

schopnosti orientace v historickém čase, k pochopení souvislostí dějinného vývoje, k chápání 

celistvosti i rozmanitosti světa. Proto je také dějepis úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty – 

zeměpisem, literaturou, výtvarnou a hudební výchovou, přírodopisem... 

 

Základním úkolem dějepisného vyučování je utváření historického vědomí. Těžištěm je pochopení 

vztahů, vazeb, souvislostí a procesů – jednání lidí, vztahy a procesy jsou opakovatelné, proto 

mohou být zdrojem poučení. 

 

2)Průřezová témata: 

 

Podobně jako  v ostatních vyučovacích předmětech lze i obsahu vyučovacího předmětu DĚJEPIS 

využít k výchově osobnosti, demokrata, Evropana, ochránce přírodních a kulturních hodnot apod. 

V dějepise se prolínají následující průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova:  

Dějepis napomáhá osobnostnímu rozvoji ( sebepoznání, studijní dovednosti, víra ve vlastní 

schopnosti apod. ), sociálnímu rozvoji  ( mezilidské vztahy, spolupráce, komunikace, dovednosti 

pro řešení složitých situací a problémů ) a morálnímu rozvoji ( hodnoty, postoje, vzory ). 

 

Výchova demokratického občana: 

Dějepis ukazuje nutnost dodržování řádu a pravidel občanské společnosti, vede k aktivnímu postoji 

k dodržování lidských práv a svobod, k náboženské a rasové toleranci. Podporuje odpovědnost za 

vlastní rozhodování i spolupodílení se na vývoji demokratické společnosti. Rozvíjí komunikativní a 

prezentační schopnosti a dovednosti, vede ke kritickému myšlení. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 

Dějepis napomáhá k uvědomění si evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje, k pochopení 

problémů a souvislostí v politickém, sociálním, ekonomickém i kulturním životě jednotlivých 

národů ( včetně možných vzorů – slavných Evropanů ).Podporuje porozumění mezi národy. 

 

Multikulturní výchova: 

Dějepis ukazuje náš etnický původ a  kořeny jiných civilizací, tím vede k toleranci k různým 

etnickým skupinám, učí využívat kontakty k obohacení sebe i druhých, varuje před nebezpečím 

lhostejnosti. Učí uplatňovat svá práva při respektování práv druhých. Vede k odpovědnosti za své 

jednání. 

 

 



Enviromentální výchova: 

Dějepis přispívá k poznání základních podmínek života, ukazuje vývoj vztahu člověka k přírodě ( a 

vliv lidské činnosti na přírodu ), vede k pochopení vlastní odpovědnosti za životní prostředí a 

pomáhá uvědomit si nutnost ochrany přírodního a kulturního dědictví. 

 

Mediální výchova: 

Dějepis učí kritickému vnímání mediálních sdělení, hodnocení objektivnosti a využití různých 

zdrojů informací. Vede k osvojení základních principů tvorby mediálních sdělení ( komunikace, 

diskuse, prezentace, týmová práce ). 

 

3) Klíčové kompetence: 

Vzdělávací předmět DĚJEPIS používá výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření 

klíčových kompetencí. 

 

Kompetence k učení: 

Dějepis učí základům vědeckého poznání, nabízí vhodné metody učení, motivuje k učení a pomáhá 

při hledání příčin neúspěchu, při překonávání překážek, vybízí k dalšímu studiu. 

Žák vyhledává a třídí informace a kriticky je posuzuje – je schopen porozumět psanému i 

mluvenému textu a získávat z něj informace, orientovat se i v neverbálních zdrojích informací či 

zdrojích kombinovaných ( audiovizuálních; TV, film, média ). Užívá termíny v souvislostech, 

propojuje a systematizuje poznatky a využívá je v praktickém životě, vyvozuje z nich poučení pro 

budoucnost. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Dějepis vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování. 

Žák vnímá problémové situace, rozpozná problém a samostatně nalézá vhodné postupy pro jeho 

řešení ( nalézá historické paralely, ověřuje správnost řešení v praxi ).Nenechá se odradit nezdarem. 

Je schopen jednoduché historické kritiky ( analyzuje problém, rozpoznává příčiny a důsledky, 

uvažuje o alternativních řešeních ). Je schopen obhájit svá rozhodnutí. 

Žák je schopen najít poučení v dějinách, porovnat příčiny úspěchu a neúspěchu, využít poznatků při 

diskusi apod. 

 

Kompetence komunikativní: 

Dějepis napomáhá schopnosti dorozumět se a porozumět. 

Žák je schopen přesně a výstižně vyjadřovat své myšlenky a názory ( v písemném i ústním projevu 

), formulovat a obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat v diskusi, naslouchat druhým. Využívá 

informační a komunikační prostředky a technologie, aktivně se zapojuje do společenského dění. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Dějepis napomáhá vytváření schopnosti spolupracovat v týmu ( na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými ). 

Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry při týmové práci,  nebojí se vyjádřit svůj názor, 

respektuje názory druhých a pomáhá jim, upevňuje dobré mezilidské vztahy. Chápe potřebu 

spolupracovat při řešení úkolu. 

 

Kompetence občanské: 

Dějepis vede k uznání nutnosti existence zákonů a společenských norem. 

Žák zná svá práva i povinnosti, dodržuje společností stanovená pravidla. Seznamuje se s principy 

demokracie v minulosti i současnosti. Respektuje a chrání tradice kulturního dědictví, projevuje 

pozitivní postoj ke kulturním i přírodním hodnotám, zapojuje se do kulturního a sportovního dění 

.Uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Projevuje vlastenectví, 

hrdost na slavnou minulost a úspěchy svého národa. 



 

Kompetence pracovní: 

Dějepis vede k odpovědnosti za další vzdělávání, připravuje na celoživotní učení. 

Žák efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých, využívá znalosti a zkušenosti při zkoumání a 

řešení určitého problému, při vytváření projektů, referátů, mediálních sdělení, v celé své běžné 

praxi. Plní zadané povinnosti a závazky podle svého osobního maxima, dodržuje dohodnutou 

kvalitu práce. Rozhoduje se o dalším vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


