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Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obor dějepis je součástí vzdělávací oblasti člověk a společnost Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školy. Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě 

hodiny týdně a vyučuje se na 2. stupni ve všech ročnících. Výuka probíhá většinou 

v kmenových třídách. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy muzeí, 

knihoven, výstav. Součástí je i práce na internetu. Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na 

hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je s významnými 

historickými událostmi, které ovlivnily život předcházejících generací. Hlavním posláním 

výuky dějepisu je stimulace občanské potřeby hledání kořenů aktuálních společenských jevů 

a vlastní historické identity. 

Pozornost věnovaná jednotlivým dějinným obdobím není rovnoměrně rozložena. Důraz je 

především kladen na dějiny 19. a 20. století. Výběr učiva je proveden tak, aby žáci získali 

komplexní představu o klíčových momentech vývoje národních a světových dějin. 

K specifickým možnostem výuky dějepisu patří i formování takových postojů, jako je úcta ke 

kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, k duchovním a materiálním výtvorům 

minulosti, snaha o ochranu historických a kulturních památek, smysl pro etnické, náboženské 

a kulturní odlišnosti jiných národů, jejich respektování a pochopení přínosu těchto národních 

specifik pro současný multikulturální svět, pochopení potřeby života v míru jako prvořadé 

potřeby a jako jediné humánní možnosti řešení současných globálních problémů lidstva. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 chápat probírané oblasti v dějepisném kontextu 

 vyhledávat a třídit informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vnímat nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji 

 při řešení problémů objevovat paralely s historií 

 svá řešení posuzovat z nejrůznějších společenských aspektů 
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Kompetence komunikativní 

 výstižně, souvisle a kultivovaně formulovat své myšlenky a názory na společenské 

dění, pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

 osvojit si postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučit se je 

tvořivě využívat jako nástroje poznání 

 využívat získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů 

 

Kompetence sociální a personální  

 chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce 

 uvědoměle přijímat a získávat role v různých skupinách 

 seznámit se s možností utváření příjemné atmosféry v týmu 

 naučit se diskutovat 

 

Kompetence občanské 

 chápat základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

 chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví 

 respektovat přesvědčení druhých lidí 

 nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů 

 

Kompetence pracovní 

 využívat znalosti získané v dějepise pro svůj další rozvoj 

 orientovat se v základních aktivitách k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 

realizaci, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání 


