
Název projektu: 

Magické osmičky 

Přelomové okamžiky československých dějin 1918, 1938, 1948, 1968 

projektový den 19.10. a 22.10. 2018 
 

Základní charakteristika projektu: 

V průběhu dvou projektových dnů budou zpracována čtyři témata (roky 1918, 1938, 

1948, 1968) a každé téma je dále rozděleno do tří částí – v první se všichni studenti 

vždy nejprve seznámí se situací prostřednictvím filmu. 

Následovat bude práce s pracovními listy nad otázkami vyplývajícími z tématu. 

Pracovní listy budou zpracovávány ve spolupráci s vyučujícími dějepisu a SVF.  

Třetí fází pak je beseda s historiky a pamětníky, s nimiž budou studenti moci již se 

znalostí problematiky nad tématy hovořit. 
 

1. ročník/kvinty – 90 studentů (dvě skupiny 45 a 45) 

2. ročník/sexty   - 90 studentů (dvě skupiny 45 a 45) 

3. ročník/septimy - 90 studentů (dvě skupiny 45 a 45) 

4. ročník/oktávy - 80 studentů (dvě skupiny 40 a 40) 

celkem 8 skupin (8 projekcí současně, 8 učitelů): 

PhDr. J. Havlík, Ph.D., Mgr. J. Pavlík, Mgr. D. Brož, Mgr. M. Mořická, Mgr. J. 

Kodrová, PhDr. H. Rýdlová, Mgr. V. Hatajová Pelcrová, Mgr. L. Aubrechtová 
 

třída 21 - kvinta A a polovina 1c (skupina 1) - Mgr. Jitka Kodrová 

třída 23 - kvinta B a polovina 1c ( skupina 2) - Mgr. Martina Mořická 

třída 11 - sexta B a polovina sexty A (skupina 1) - Mgr. Lucie Aubrechtová 

třída 10 - 2c a polovina sexty A (skupina 2) - Mgr. Michal Pavlík 

třída 13 - septima A a polovina septimy B (skupina 1) -  PhDr. Jiří Havlík, Ph.D. 

třída 16 - 3c a polovina septimy B (skupina 2) - PhDr.Hana Rýdlová 

třída 5 - oktáva B a polovina oktávy A (skupina 1) - Mgr. Veronika Hatajová Pelcrová 

třída 8 - 4c a polovina oktávy A (skupina 2) - Mgr. David Brož 
 

besedy - pondělí 22.10. 13.15-14.45 - hosté: 

1. třída 16 - doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. - rok 1918/38, vztahy Češi a Němci -  

PhDr. Hana Rýdlová  

2. třída 8 - PhDr. Petr Koura, Ph.D. - rok 1938 - Mgr. David Brož  

3. třída 13 - Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. - rok 1948 - PhDr. Jiří Havlík, Ph.D. 

4. třída 11 - Michal Šmíd - Paměť národa - rozhovory s pamětníky k roku 48 - Mgr. 

Lucie Aubrechtová 

5. třída 21 - PhDr. Petr Blažek, Ph.D. - rok 1968 - Mgr. Jitka Kodrová 

6. třída 10 - Mikuláš Kroupa,DiS - Paměť národa - rozhovory s pamětníky k roku 

1968 - Mgr. Michal Pavlík 

7. třída 5 - režisér filmů České století - Mgr. Robert Sedláček - Mgr. Veronika 

Hatajová Pelcrová 

8. třída 23 - PhDr. Hanka Mullerová, CSc., - Mgr. Martina Mořická 

 



 

 

program 1. den - pátek 19. října 2018: 

všechny třídy vyššího gymnázia 

7.50 – 9.05 projekce filmu 1918 (75 min.) 

9.05 -  10.00 pracovní listy k filmu,ukázky, rozbor situace 

10.00 – 10.20 přestávka 

10.20 – 11.30 projekce filmu 1938 (66 min.) 

11.30 – 12.25 pracovní listy k filmu, ukázky, rozbor situace 

od 6. hodiny výuka pokračuje 
 

program 2. den - pondělí 22. října 2018: 

 

kvinty, sexty, 1c, 2c 

7.50 – 9.05 projekce filmu 1948 (75 min.) 

9.05 -  9.50 pracovní listy k filmu,ukázky, rozbor situace 

9.50 – 10.00 přestávka 

10.00 – 11.15 projekce filmu 1968 (75 min.) 

11.15 – 12.00 pracovní listy k filmu, ukázky, rozbor situace 

12.00- 12.05  dotazník – hodnocení projektu 

12.05– 13.15 oběd 

13.15 - 14.45 beseda s historiky a pamětníky dle výběru studenta - 8 skupin 
 

program - 2. den - pondělí 22. října 2018: 

 

septimy, oktávy, 3c, 4c 

7.50 – 9.05 projekce filmu 1948 (75 min.) 

9.05 -  10.00 pracovní listy k filmu,ukázky, rozbor situace 

10.00 – 10.20 přestávka 

10.20 – 11.35 projekce filmu 1968 (75 min.) 

11.35 – 12.20 pracovní listy k filmu, ukázky, rozbor situace 

12.20-12.25  dotazník – hodnocení projektu 

12.25– 13.15 oběd 

13.15 - 14.45 beseda s historiky a pamětníky dle výběru studenta - 8 skupin 

 

 

 

 

témata: 

1918 České století - film Veliké bourání 75 min. 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212023-velik

e-bourani-1918 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212023-velike-bourani-1918
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212023-velike-bourani-1918


pracovní listy - 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10414-velike-bourani

-v-hodine-1918/ 

(Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium 

totalitních režimů, Praha 2017) 
 

1938 České století  - film Den po Mnichovu 66 min. 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212007-den-p

o-mnichovu-1938 

pracovní listy - 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10382-namet-1-nase-

mnichovska-katastrofa/ 

(Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium 

totalitních režimů, Praha 2017) 
 

1948 České století  - film Všechnu moc lidu Stalinovi 75 min.  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212008-vsech

nu-moc-lidu-stalinovi-1948 

pracovní listy - 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10409-namet-1-demo

kraticky-narod/ 

(Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium 

totalitních režimů, Praha 2017) 
 

1968 - České století  - film Musíme se dohodnout 74 min. 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212056-musi

me-se-dohodnout-1968 

pracovní listy 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-doh

odnout/ 

(Metodické materiály vypracoval Petr Šimíček z portálu Moderni-dejiny.cz) 

 
 

besedy s historiky: 
 

Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. - Ústav pro soudobé dějiny 1968 

http://www.usd.cas.cz/autor/cuhra-jaroslav/ 
 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. - Historická ústav Akademie věd 

http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/sebek-jaroslav.ep/ 
 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. - Ústav pro studium totalitních režimů 1968 

https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbor

y/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vyzkumu-1945-1989/petr-blazek/ 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10414-velike-bourani-v-hodine-1918/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10414-velike-bourani-v-hodine-1918/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vzdelavani/jaroslav-pinkas/
https://www.ustrcr.cz/
https://www.ustrcr.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212007-den-po-mnichovu-1938
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212007-den-po-mnichovu-1938
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10382-namet-1-nase-mnichovska-katastrofa/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10382-namet-1-nase-mnichovska-katastrofa/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vzdelavani/jaroslav-pinkas/
https://www.ustrcr.cz/
https://www.ustrcr.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212008-vsechnu-moc-lidu-stalinovi-1948
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212008-vsechnu-moc-lidu-stalinovi-1948
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10409-namet-1-demokraticky-narod/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/10409-namet-1-demokraticky-narod/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vzdelavani/jaroslav-pinkas/
https://www.ustrcr.cz/
https://www.ustrcr.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212056-musime-se-dohodnout-1968
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212056-musime-se-dohodnout-1968
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/
http://www.usd.cas.cz/autor/cuhra-jaroslav/
http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/sebek-jaroslav.ep/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vyzkumu-1945-1989/petr-blazek/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vyzkumu-1945-1989/petr-blazek/


PhDr. Petr Koura, Ph.D. - Ústav českých dějin FFUK 1918 
http://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/phdr-petr-koura-ph-d/ 

 
 

besedy s tvůrci filmu: 
 

Mgr. Robert Sedláček - režisér filmů České století 

https://www.csfd.cz/tvurce/28784-robert-sedlacek/ 
 

besedy s pamětníky 
 

rok 1968 -  PhDr. Hanka Mullerová, CSc. - pamětnice 
 

Ukázky z rozhovorů s pamětníky prostřednictví organizace Post Bellum/Paměť 

národa 

Mikuláš Kroupa, DiS 

https://www.postbellum.cz/o-nas/lide/ 
 

Michal Šmíd 

https://www.postbellum.cz/o-nas/lide/ 
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