
 

   
 

Využití multimédií ve výuce dějepisu 
 

Termín konání: Čtvrtek 25. dubna 2013 od 10:00 hod 

 

Místo konání:  Moravské zemské muzeum, Kapucínské nám. 2/4, 659 37 Brno 

 

    

Program:  

10:00 – 10:10   Úvodní slovo  

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (ředitel Historického muzea Národního muzea) a  

Mgr. Tomáš Drobný (vedoucí metodického centra muzejní pedagogiky MZM) 

 

10:10 – 10:30   Výukové programy muzea ve školní praxi.  
Marcela Jeřábková 

 

10:30 – 11:00   Možnosti portálu Veškole.cz nejen pro sdílení výukových materiálů k 20. století.  

Mgr. František Nechvátal 

 

11:00 – 11:30  Mnichovská dohoda 1938 / výuka dějepisu na ZŠ pomocí interaktivní tabule.  

Mgr. Kateřina Šindelářová 

 

11:30 – 12:10   Využití portálu eSbírky ve výuce.  
Mgr. Kateřina Musílková (manažerka projektu eSbírky, Národní muzeum) 

 

12:10 – 13:10   Pauza na oběd 

 

13:10 – 13:40   Vizuální média při výuce dějepisu; práce s dobovými časopisy, novinami a texty. 

Mgr. Barbora Kulihová (Národní muzeum) 

 

13:40 – 14:20  Audiovizuální materiály ve výuce soudobých dějin. 

   Mgr. Jaroslav Pinkas (vedoucí skupiny vzdělávání, Ústav pro studium totalitních režimů) 

    

14:20 – 14:50  Variabilita multimediálních prezentací. 

   RNDr. Majka Kocinová (CITem Brno) 

 

14:50 – 15:20  Problematika autorských práv při přípravě výukových materiálů. 

   JUDr. Matěj Myška (Právnická fakulta Masarykovy univerzity) 

 

15:20 – 16:40  Promítání dokumentu historika Mgr. Pavla Palečka „Vrahem z povolání“. 

 

nebo 

 

16:10 – 17:10  Prohlídka Jurkovičovy vily, Jana Nečase 2, Brno - Žabovřesky 

 

 

 



 

    

 

 

 

Jak se dostanete na místo konání semináře:  

Z hlavního nádraží Brno směrem od hlavního vchodu. Dáte se vlevo kolem tramvajových zastávek směr Masarykova 

ulice. Vpravo na rohu minete restauraci KFC. Dále pokračujete rovně souběžně s tramvajovými kolejemi. Po 50 metrech 

zahnete doleva (na rohu Masarykovy ulice se nachází restaurace McDonald‘s) – směr Kapucínské náměstí. Po 10 metrech 

se nachází vstup do domu se secesním portálem a s nápisem Zdravotnické centrum „U Kapucínů“. Zde Vás již budeme 

čekat. Vstup do domu je pouze na klíč. Celkové trvání cesty od hlavního nádraží nebo Hotelu Grand (staré autobusové 

nádraží) je cca 5 min. 

 

 

 

 

www.dvacatestoleti.eu 

www.nm.cz 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 


