Tematický plán

Seminář z dějepisu
Dvouletý seminář ve 3. až 4. ročníku a septimě až oktávě
platí od 1. 9. 2008
2 hod/týden
Cíl semináře:




1. rok: Rozšíření základního učiva českých a světových dějin o témata z dějin regionálních Církevní, PVH, dějin umění aj. dle zájmu studentů, práce s prameny a odbornou literaturou, historické metody práce.
2. rok: Rozšíření základního učiva českých a světových dějin a zejména o problémy 20. století,
doplnění a shrnutí vědomostí v rámci maturitního opakování, práce s odbornou literaturou
(anotace, bibliografie, citace), diskuse nad zadanými tématy…

Období

Téma
1. rok

Září - říjen

Úvod a zadání referátů a seminárních prací
Pomocné vědy historické

Říjen - listopad

Regionální dějiny
Volná témata

Prosinec

Pravěká Evropa
Volná témata

Leden
Únor

Kulturní odkaz středověkých despocií a antických států
Volná témata
České dějiny v kontextu evropských dějin

Březen

Církevní a světská společnost v době feudalismu, židovská společnost

Duben

Významné osobnosti českých a světových dějin

Květen

Volná témata
Amerika a zvláštnosti jejího vývoje

Červen

Shrnutí, volná témata

2. rok
Září

Zadání referátů a seminárních prací
Volná témata

Říjen

Problémy Třetího světa, terorismus

Listopad

Mírové snahy po 2. světové válce
Volná témata

Prosinec

České dějiny 1945 – 1948
Politické, kulturní, hospodářské události roku 2002

Leden

České dějiny 1948 – 1968
Maturitní opakování

Únor

České dějiny 1968 – 1989
Maturitní opakování

Březen

České dějiny 1989 - současnost
Maturitní opakování

Duben

Česká věda a kultura 1945 – současnost
Maturitní opakování

Květen

Globální problémy naší doby
Maturitní opakování

Literatura:




1. rok:
o Povinná:
 Úvod do světa dějepisu (skripta PF ZČU Plzeň)
o Doporučená:
 Dějiny Plzně I. – III. Díl, 1993, 1994
 Dějiny pravěké Evropy, Praha 1994
 Dějiny USA, NLN1998, popř. AMLYN 1994
 Další tituly dle výběru studentů a podle jednotlivých zadaných témat
2. rok:
o Povinná:
 Dějiny 20. stol., encyklop. 1994
o Doporučená:
 Kuklík a Kuklík, Dějiny 20. stol, Praha 1995
 Dějiny zemí koruny české I. a II. díl, Paseka, Praha 1992
 Další tituly dle výběru studentů a podle jednotlivých zadaných témat

Požadavky:


4 testy, projekt (1), 2 referáty

Vypracovala:

Vl. Hodaňová

