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Pořadové číslo: 4 

 

1. Název vzdělávacího programu: 

 

 Dějepis hrou 
 

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové 

dotace: 

 

Seminář se skládá z ukázek drobných aktivit, návodů na skupinovou práci, přípravu 

krátkodobých a dlouhodobých projektů do hodin dějepisu. Posluchači si vyzkouší nové 

didaktické formy, práci s obrázkem a textem. Obsahem semináře bude seznámit učitele dějepisu 

se zajímavými formami výuky, novými i netradičními přístupy v hodinách dějepisu i mimo ni 

(např. formou exkurze či vycházky) 

 

1. Dějepisné kvízy, krátké i celohodinové aktivity (praktická ukázka) 

2. Práce s textem a obrázkem (praktická ukázka) 

3. Drobné hry a aktivity v hodinách dějepisu (praktická ukázka) 

4. Dějepisné projekty a jejich příprava (praktická ukázka) 

5. Příprava vycházky či vícedenní exkurze (praktické ukázky itinerářů) 

6. PowerPointové prezentace a jejich využití v hodinách dějepisu (praktické ukázky) 

7. Průřezová témata 

 

3. Forma: 

 

  Prezenční. 

 

4. Vzdělávací cíl: 

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými formami výuky dějepisu pomocí moderních 

pomůcek, učebnic a dalších didaktických nástrojů a ukázat učitelům, jak motivovat žáky 

tradičními i méně tradičními metodami. Vyučující si prakticky vyzkouší činnosti, které budou 

moci uplatňovat v hodinách dějepisu. Budou umět aplikovat tyto postupy ve výuce a docílit 

efektivnějšího rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Učitelé získají materiály využitelné ve 

výuce. 

 

5. Hodinová dotace: 

 

 6 hodin 

 

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 

 

  Maximální počet účastníků je 25. 

  Seminář je určen učitelům dějepisu ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií. 

 

7. Plánové místo konání: 

 

 Prostory PedF UK, Praha 1, Magdalény Rettigové 4 a 8. 
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8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled 

průběhu praxe: 

 

Mgr. Tomáš Mikeska 

 

Vzdělání 

1993–1999 Pedagogická fakulta UK, obor český jazyk – dějepis 

1991–1992 IZV (Institut základu vzdělanosti), pomaturitní humanitně zaměřené studium 

 

Praxe 

Od 2013  ředitel školy, Gymnázium Evolution Jižní Město, s.r.o., Praha 

2010-2013 ředitel školy, Gymnázium Sázavská, s.r.o., Praha 

2005-2010 zástupce ředitelky školy, Gymnázium Sázavská, s.r.o., Praha 

2002-2005 vedoucí sekce historie a základů společenských věd 

od 2000 Pedagogická fakulta UK, asistent na Katedře dějin a didaktiky dějepisu 

  seminář didaktiky dějepisu, přednáška české dějiny pro neoboráře 

1997-2005 učitel český jazyk, literatura a dějepis, třídní učitel (1998-2004), 

 Gymnázium Jižní Město, s.r.o., Praha 

1996-1997 učitel, Gymnázium Horní Počernice, Gymnázium Jaroslava Seiferta – 

 pobočka Rodinná škola, s.r.o. 

 

Vybrané publikace 

 

Mikeska, T.: Didaktické pomůcky v hodinách dějepisu aneb Dějepis hrou. In: Řízení ve 

školství 3/2014, roč. 22. Učitelská unie, Praha 2014. 

 

Mikeska, T. Brejcha M, Vodsloň O.: iVyučování má být především motivující a přinášet 

radost z poznání. In: Řízení ve školství 3/2013, roč. 21. Učitelská unie, Praha 2013 

 

Mikeska, T., Parkan, F., Parkanová M.: Dějepis 9. Učebnice pro 9. ročník základní školy a 4. 

ročník víceletého gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2012. (interaktivní učebnice) 

 

Mikeska, T.: Pluhové z Rabštejna. In: Heraldika a genealogie. 1-2/2009, roč. 42. Klub pro 

českou heraldiku a genealogii. Praha 2009. 

 

Hana Havlová a kol. (Tomáš Mikeska, František Parkan, Lenka Stolárová): Střed Evropy 

okolo roku 1000. Historický průvodce pro mládež ve věku 11-15 let (druhý stupeň základních 

škol nebo nižší gymnázia). Centrum medievistických studií (CMS), Praha 2002. 67 s. 

 

Mikeska, T.: Staň se režisérem dějinných událostí: počítačové hry s historickou tematikou. 

In: Bartlová, Milena.: Pop History. NLN, Praha 2003. 

 

Mikeska, T.: Chléb a hry aneb zábavná výuka antiky. In: Keprtová, Jana.: Antika, zajděte do 

kina, přečtěte román. NLN, Praha 2006. 

 

Další aktivity 

Spolupráce na projektu „Škola za školou“, výroba testových úloh z české literatury a dějepisu 

pro webový portál. 

Spolupráce s Muzeem středověku, výroba výukových programů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. 

http://katalog.npmk.cz/authorities/635153
http://katalog.npmk.cz/authorities/635153
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Spolupráce na projektu „České dějiny“, fa SILCOM Opava. 

Lektorování dějepisných testů společnosti CERMAT 

Lektor u společnosti Tutor – příprava na přijímací zkoušky na VŠ 

Lektor Pedagogického centra Střední Čechy (2005/2006)  

Lektor společnosti Fraus (2007-2013) 

Lektor Školského zařízení pro DVPP KHK (od roku 2013) 

Lektor pro CVV Pardubice (od roku 2014) 

Lektor IDV (od roku 2015) 

Lektor Eduteamu (od roku 2016) 

Člen týmu NÚV pro úpravu standardů vzdělávacího oboru Dějepis (2014) 

Referát o českém vzdělávacím systému a výuce o Koreji v českých školách (květen-červen 

2015, Soul, Jižní Korea) 

 

9. Odborný garant: 

 

PaedDr. František Parkan 

Odborné zaměření: didaktika dějepisu, české a československé dějiny, dějiny vojenství, 

historie ochrany obyvatelstva 

 

Vzdělání 

 

1980   titul PaedDr. 

1975-1977  postgraduální studium (dějepis-český jazyk), PedF UK 

1962-1956  magisterské studium (dějepis-český jazyk), PedF UK 

 

Praxe 

 

Od 1974  Pedagogická fakulta UK: pedagogická činnost, garant CŽV 

2009-2012  Ekocentrum Zelený klub (Brontosaurus), vedoucí metodiků 

v projektu Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj 

znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj místních komunit (MŠMT, ESF) 

2009   UJAK (externě) 

2007   FTVS UK (externě) 

2004-2006  Vysoká škola J. A. Komenského (externě) 

2001-2003  Pedagogické lyceum, Praha (externě) 

1991-2001  Vyšší škola sociálně-právní, Mills Brandýs (externě) 

1991-2001  Gymnázium J. Škvoreckého (externě) 

 

Vybrané publikace (posledních 5 let) 

 

ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN F., KUDRYS M. Dějepis: České a světové dějiny 

pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2016. 

 

PARKAN, F. a kol. Dějepis pro 7. ročník základní školy: pracovní sešit – středověk a raný 

novověk. Praha: SPN, 2015. 

 

PARKAN, F. Didaktika dějepisu, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014. 

 V elektronické verzi z roku 2013 na:  vzdelavani-

dvpp.eu/download/opory/03parkan.Kn.bl.TISK.pdf 
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MIKESKA, T, PARKAN, F. PARKANOVÁ, M. Dějepis 9. Učebnice pro 9. ročník základní 

školy a 4. ročník víceletého gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2012. (interaktivní 

učebnice)  

 

PARKAN, F. MIKESKA T., PARKANOVÁ, M. Dějepis 9. Moderní doba. Učebnice pro 9. 

ročník základní školy a 4. ročník víceletého gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011.  

 

Další aktivity 

Tvorba výukových programů (Centre for Modern Education, Opava – Silcom, tvorba testových 

úloh k státní maturitě) 

Odborné posudky a revize 

Projekty (Škola za školou, České dějiny, Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro 

učitele základních a středních škol) 

 

10. Materiální a technické zabezpečení: 

 

Prostory PedF UK, didaktická technika ÚPRPŠ, studijní materiály. 

 

11. Způsob vyhodnocení akce: 

 

 Akce bude vyhodnocena dotazníkem, po každém setkání proběhne ústní reflexe. 

 Účastníci obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o počtu absolvovaných hodin. 
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12. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ : 

 

Počet vyučujících lektorů: 1  

Počet účastníků: 15 

 

 

Položka  Předpokládané náklady 

Celkové náklady na lektory 3 300,- Kč 

z toho 

Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 550,- 
Ubytování lektorů  

Stravování a doprava lektorů  

Náklady na zajištění prostor              1200,- 

Ubytování, stravování a doprava účastníků  

z toho 
Doprava účastníků  

Stravování a ubytování účastníků  

Náklady na učební texty 1500,- 

z toho 
Příprava, překlad, autorská práva apod.  

Rozmnožení textů   

Režijní náklady 3750,- 

z toho 

Stravné a doprava organizátorů  
Ubytování organizátorů  
Poštovné, telefony  
Doprava a pronájem techniky  
Propagace  
Ostatní náklady  

Odměna organizátorům  

Náklady celkem  9750,- Kč 

Poplatek za 1 účastníka  650,- Kč 
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Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, IČ: 00216208 

akreditace instituce udělená MŠMT pod č.j: 11914/2017-1 

 

vydává 
 

na základě ustanovení § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), článku 5 odst. 2 Řádu  celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy             

a v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

 

 

OSVĚDČENÍ 
Ev. č.  

 

 O ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKREDITOVANÉHO MŠMT 

V SYSTÉMU DVPP 

číslo akreditace programu ………….. 

 

který uskutečnila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Jméno Příjmení 
narozen(a) datum, místo                                          

absolvoval(a) program ke splnění kvalifikačních  předpokladů 

 „vzdělávací program“ 

v rozsahu……. hodin v termínu ………………… 

 

V Praze dne ………. 

 
L.S. 

 

          ………………………                                                                                  ………………………… 

          garant studia                                                                                                   děkan fakulty 


