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1 Úvod 

Provázanost navýsost humanitního oboru,  jakým bezesporu 

dějeprava je, s přírodovědným bádáním, a dokonce se 

samotnou matematikou se nejeví jako nesporná jen na první, a 

to velmi povrchní pohled. Avšak sebemenší a moţná zdánlivě 

málo významný přírodovědný objev či fyzikální zákonitost 

přichází chtě nechtě na světlo v nějaké, zpravidla historické 

době. Okolnosti provázející jakékoliv odhalení přírodních 

zákonitostí, respektive jim předcházející, jsou nějakým 

způsobem dobově podmíněny. To vše platí i v obráceném 

gardu: důleţitý objev promění nejen učencovo blízké okolí, ale 

i - při troše štěstí - i celý svět. Ani samotné studium oborů 

přírodovědných se bez znalostí historie neobejde: při 

vzdělávání v nejrůznějších oborech se zpravidla postupuje 

chronologicky. Koneckonců pokud chceme postupovat od 

jednoduššího ke sloţitějšímu, pak se tato cesta do minulosti přímo nabízí. Tedy pokud 

nehodláme sami postupovat jako zesnulý strýc František z knihy Zdeňka Jirotky "Saturnin": 

"Teta Kateřina říká, ţe byl vědeckým pracovníkem. Já jsem toho názoru, ţe měl malou 

továrničku na nějaké čisticí prostředky, a Saturnin jednou řekl, ţe podle toho, co slyšel, to 

byla továrna na katastrofy. Skoro bych řekl, ţe máme pravdu všichni. Saturninovo tvrzení je 

jako obvykle poněkud přehnané, ale nelze upřít, ţe ve strýcově továrně se opravdu udála 

celá řada nehod, a je téměř neuvěřitelné, ţe při nich nikdo neztratil ţivot. Na to tedy Saturnin 

naráţel, kdyţ prohlásil, ţe strýc měl továrnu na katastrofy. Aspoň se domnívám, ţe to tak 
bylo myšleno, protoţe čisticí prostředky, které strýc vyráběl, byly sice velmi špatné, ale přece 

k jejich označení nelze dobře uţíti slova katastrofy. Názor tety, ţe strýc byl vědeckým 

pracovníkem, také není moţno úplně vyvrátit. V určitém smyslu slova byl člověkem, který 

objevil celou řadu chemických pouček a pravidel nejrůznějšího druhu. Všechna tato pravidla 

uţ před ním objevili jiní, ale strýc o tom nic nevěděl, a nelze proto jeho zásluhy přehlíţet. 

Protoţe chemii vůbec nerozuměl, byly cesty jeho objevů posety trny a zkropeny potem, ale 

tím větší byla jeho radost ze získání zkušeností. Nebylo mu lze upřít sportovního ducha. 

Podobal se člověku, který po ovládnutí malé násobilky prohlásil svým učitelům: "Dál uţ mi 

nic neříkejte. Nechci nic slyšet o tom, ţe pan Pythagoras, Eudoxus, Euklides, Archimédes a 

tak dále vymyslili to a to. Nepotřebuji týt z toho, co objevili jiní. Dejte mi papír, tuţku a 

kruţidlo a nechte mne na pokoji. Však já na to přijdu sám." A strýček opravdu na leccos 

přišel. Tak například zjistil při pokusu, který měl velmi vzrušující průběh, ţe lít vodu do 

kyseliny je blbost, a vůbec mu nevadilo, ţe tento poznatek, korektněji vyjádřený, mohl získat 

z učebnice chemie pro niţší třídy škol středních, aniţ by si byl při tom popálil prsty a zánovní 

vestu. Chemie byla mu panenskou pevninou, roztočeným větrným zámkem, plným dveří, 

které se otvíraly tajemnými formulemi. Neznal názvosloví, ignoroval valenční koncovky a 

ţasl, kdyţ mu ve zkumavkách a křivulích šuměly prudké chemické reakce. Podoben 

středověkému alchymistovi pachtil se za přeludem, padal a zase se zvedal, jenţe na konci 

jeho cesty nezářil kámen mudrců, nýbrţ univerzální mýdlo. Mýdlo, vyrobené z bezcenného 

svinstva nepatrnými výrobními náklady, ale výsledek: skvost." 

Náš historický kurz nemá pochopitelně takovéto ambice, a proto je soustředěn na pokud 

moţno nenásilné a pestré rozšiřování moţností výuky - ať jiţ ve školních škamnách, ať v 
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některém zájmovém krouţku. Pro ţáky, studenty i pedagogy jsme sestavili poměrně pestrou 

kolekci vhodných webových odkazů i kratších i delších filmových dokumentů. Ţáky a 

studenty mohou být vyuţívány jak ve výuce, tak pro samostatnou práci. Výsledkem proto 

nesmí být výbuch, ale exploze nových poznatků, souvislostí a samostatně zformulovaných 

názorů. Anebo alespoň ode všeho trochu: skvost. 

 

1.1 Historické prameny 

Historickými prameny jsou jak kroniky, anály, listiny, tak lidová slovesnost, jakoţ i pozůstatky 

sídlišť, keramika, nástroje a stroje, obrazy, filmy, magnetofonové záznamy, náhrobní nápisy. 

V současnosti i datové záznamy a nosiče. Historikové se snaţí vytvořit systém zahrnující 

všechny tyto objekty, tedy provést tzv. klasifikaci historických pramenů.  

Rozdělení historických pramenů 

1. prameny hmotné 

2. prameny obrazové 

3. prameny ústně dochované neboli tradiční 

4. prameny písemné 

 

Písemné prameny jsou dnes k dispozici i v digitální podobě, a proto není vţdy nutné navštívit 

příslušný archiv či knihovnu. Materiály ze západních Čech  lze proto nalézt na webových 

stránkách Státního oblastního archívu Plzeň. 

Hmotný pramen je kaţdý pozůstatek po člověku, kaţdý jeho hmotný výtvor, předmět tzv. 

materiální kultury. Velká pozornost je těmto pramenům věnována zvláště pro období, pro něţ 

nejsou k dispozici písemné prameny. Metody práce s těmito prameny vytvořili především 

archeologové. S růstem významu hospodářských dějin a dějin materiální kultury vzrostl i 

jejich význam pro celkové poznání procesu vývoje lidské společnosti. 

 

Prameny obrazové: 

a/ Obrazové prameny symbolické, to jsou takové, kde jsou fakta a jevy znázorněny určitými 

symboly, například mapovými značkami. Jde zpravidla o díla, která nemají umělecké 

http://www.soaplzen.cz/digitalni-archiv
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ambice, ale výslovně praktické cíle, jako mapy, plány, technické výkresy, schémata, 

obrazové reklamy apod. 

b/ Vlastní obrazové prameny, to znamená dobové obrazy, kresby, grafika, karikatury, 

plastiky, obrazové tkaniny, fotografie, filmy. Jako historický pramen přicházejí v úvahu tehdy, 

kdyţ vznikly v epoše, jejíţ jednotlivé jevy zpodobňují. Jinak mohou slouţit jedině jako 

prameny pro dobu svého vzniku, k poznání historického vědomí a historických představ 

určité generace a společenské skupiny. Obrazové prameny vyţadují od historika značně 

kritický přístup. Nutno odlišit historickou realitu od malířovy fantazie. Přitom je nutno brát 

v úvahu několik zásad: umělecká a dokumentární hodnota obrazu jsou zpravidla nepřímo 

úměrné. U obrazu, fotografie a filmu existuje moţnost záměrného zkreslení skutečnosti.  Je 
nutno brát v úvahu téţ okolnosti, za jakých díla vznikla. Zpravidla vznikala  s úmyslem 

ovlivňovat v určitém směru smýšlení společnosti, u obrazů se objevují také manýry a tzv. loci 

communes, které je třeba identifikovat a vyřadit z okruhu historických informací. U fotografií 

mohly být někdy události dodatečně inscenovány. Nejcennější jsou proto reportáţní 
fotografie. Obrazové prameny jsou uchovávány většinou v galeriích a – často 

specializovaných –  archivech. 

 

Tradiční prameny jsou ty, které původně ţily bez zápisu v paměti lidí a byly předávány od 

člověka k člověku a od generace k generaci. Proto se jejich obsah i forma pozměňovaly 

dobou i místem a vznikaly tak jejich dobové a místní varianty. Lidoví vypravěči nebo zpěváci 

zprávy bezděčně nebo i úmyslně doplňovali. Proto je třeba při hodnocení a vyuţití tradičních 

pramenů vzít v úvahu dobu jejich vzniku, co kdy bylo na zprávě změněno, a společenské 

prostředí, kde vnikly a kde se šířily. Podle způsobu, jakým je třeba s nimi pracovat, jsou 
tradiční prameny zpravidla děleny do následujících typů: zvěst, pověst, historická píseň, další 

útvary lidové slovesnosti a konečně vyprávění pamětníků historické události. 

 

Nejrozsáhlejší skupinou pramenů, s nimiţ historik pracuje, jsou písemné prameny. Zahrnují 

všechny psané prameny. Podle tradičního třídění je historikové dělí na prameny úřední 

provenience, prameny soukromé povahy a prameny vyprávěcí (narativní, téţ literární). 

Písemným pramenům je věnována další část kurzu... 

Podrobný popis a rozdělení pramenů lze nalézt na stránkách Projektu OPPA»Nauka o 

pramenech - středověk», o které se opírá i tento text. 

 

http://www.staremapy.cz/
http://www.portafontium.cz/searching/photo
http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery301
http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery301
http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery301
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1.2 Písemné prameny 

Písemné prameny: 

a) Prameny úřední provenience, coţ jsou: listiny, mandáty a patenty, listy, úřední knihy, 

akta (spisy), 

b) Písemné prameny soukromé povahy, k nimţ se řadí: soukromá korespondence, 

deníky, diáře, tedy písemnosti, které nebyly určeny k tomu, aby vydávaly svědectví o ţivotě 

a činech pisatelů, dále pak paměti (memoáry) a vlastní ţivotopisy (autobiografie), tedy 

písemnosti, které byly vlastně přímo určeny pro příští generace. 

 V obou případech se jedná o prameny subjektivní, jejichţ objektivitu je nutno více 

prověřovat. 

c) Prameny narativní prameny, jejichţ základní formou jsou prameny historiografické, 

biografické, cestopisné, hagiografické, stejně jako odborná literatura a beletrie. 

1) Prameny memoriální (kalendaria, martyrologia, nekrologia etc.) 

2) Prameny historiografické (katalogy, genealogie, pamětní zápisy, anály, kroniky, gesta) 

3) Prameny biografické (ţivotopisy a autobiografie, ţivoty svatých, deníky, diáře etc.) 

4) Zprávy o cestách (cestopisy) 

5) Prameny hagiografické 

6) Publicistika (letáky, broţury, noviny, časopisy) 

7) Vědecká a krásná literatura 

 

 

 

http://www.portafontium.cz/searching/charter
http://www.portafontium.cz/searching/periodical
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1.2 Odkazy pro aktivizaci žáků a samostatnou práci v chemii 

Zde je zpracován malý inspirativní rozcestník k různým zajímavým článkům vhodných k 

vyuţití při popularizaci vědy v rámci mezipředmětových vztahů chemie - dějepis. Zpravidla se 

jedná o relativně krátké texty, které mohou ţáci studovat jak v rámci výuky, tak samostatně 

pro badatelské aktivity. Většina webů odkazuje k dalším zdrojům, a proto je moţné je pouţít i 

pro badatelské aktivity či samostatnou práci ţáků a studentů. Dále mohou slouţit jako 

motivační úvod aktivit, podklad pro diskusi a reflexe, doplňující aktivity nebo domácí úkoly. 

 

Paracelsus, laudanum a éter (odkaz viz. on-line kurz) 

Jako laudanum se obvykle označuje makový roztok v alkoholu, tedy směs opiátu v lihu či 

víně. Laudanum je spojováno s Paracelsem, který ho měl prý vymyslet, podle všeho to však 

není pravda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scienceworld.cz/clovek/paracelsus-a-jeho-laudanum-5222/
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Čím balzamovali své mrtvé starověcí Egypťané? (odkaz viz. on-line kurz) 

Jak se postupně vyvíjelo v čase staroegyptské umění balzamování mrtvol? Uţ před rokem 

3000, tedy v době, kdy teprve vznikal staroegyptský stát, se objevily první pokusy 

konzervovat těla pomocí soli. 

 

 

Tycho Brahe nebyl otráven rtutí (odkaz viz. on-line kurz) 

Smrt Tychona Braha byla obestřena záhadami po více neţ 400 let. Zemřel 24. října 1601, 

jedenáct dní po náhlém onemocnění po recepci u Petra Voka z Roţmberka. 

 

 

http://www.scienceworld.cz/clovek/cim-balzamovali-sve-mrtve-staroveci-egyptane-2331/
http://www.scienceworld.cz/aktuality/tycho-brahe-nebyl-otraven-rtuti-7095/
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Drahé kovy ve starověku: Jak se čistilo, falšovalo – a odhalovalo (odkaz viz. on-line kurz) 

Jak obohatit o zlato povrch prstenu? Jak postříbřit olověnou minci? Jak oddělit zlato od 

stříbra bez kyseliny dusičné a stříbro od olova? Jak zjistit sloţení zlaté mince váţením pod 

vodou a proč selhává Archimédova metoda? Co je to kvartace? 

 

 

Historie parfémů (odkaz viz. on-line kurz) 

Parfémy jsou staré jako lidstvo samo, ale nikdo přesně neví, kdy kultura parfémů vlastně 

vznikla. Původně slouţily ke smiřování bohů, vůním se přisuzovala boţská hodnota. 

Například kdyţ v době kamenné objevili lidé oheň, vůni hořícího dřeva odevzdali bohům. 

Není proto náhodou, ţe slovo parfém pochází z latinského ‚per fumum‘, coţ znamená kouř. 

 

http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/drahe-kovy-ve-staroveku-jak-se-cistilo-falsovalo-a-odhalovalo-778/
http://www.marianne.cz/tema-marianne/zivotni-styl/historie-parfemu-jak-vonela-kleopatra-a-jak-se-vonime-my
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První Čech, který získal Nobelovu cenu (odkaz viz. on-line kurz) 

Popis: Záznam rozhlasového přenosu z roku 1959. Prvním Čechem, který kdy získal 

Nobelovu cenu, byl chemik Jaroslav Heyrovský. Stalo se tak 26. října 1959. Oceněn byl za 

objev polarografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/pred-55-lety-ziskal-chemik-heyrovsky-jako-prvni-cech-nobelovu-cenu/
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Historie chemie (odkaz viz. on-line kurz) 

Historie není jen seřazení jednotlivých událostí, jak náhodou chronologicky následovaly za 

sebou, ale je školou lidského ducha a jeho civilizace; ukazuje nám výsledky a vlivy, kterými 

působily rozličné příčiny na různé přírodní jevy, a snad nás jednou přivede k tomu, abychom 

zjistili zákony, které toto působení ovládají. 

 

 

Expozice: Muzeum cukrovarnictví v Dobrovici (odkaz viz. on-line kurz) 

V městečku Dobrovice nedaleko Mladé Boleslavi nalezneme v českém prostředí unikátní 

Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství, které vzniklo z iniciativy společnosti TTD 

a města Dobrovice za přispění evropských fondů. 

 

http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/osobnosti/paracelsus.html
http://www.ntm.cz/expozice/dalsi-expozice/cukrovarnicka-expozice
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1.3 Odkazy pro aktivizaci žáků a samostatnou práci v biologii 

Zde je zpracován malý inspirativní rozcestník k různým zajímavým článkům vhodným k 

vyuţití při popularizaci vědy v rámci mezipředmětových vztahů biologie - dějepis. Zpravidla 

se jedná o relativně krátké texty, které mohou ţáci studovat jak v rámci výuky, tak 

samostatně pro badatelské aktivity. Většina webů odkazuje k dalším zdrojům, a proto je 

moţné je pouţít i pro badatelské aktivity či samostatnou práci ţáků a studentů. Dále mohou 

slouţit jako motivační úvod aktivit, podklad pro diskusi a reflexe, doplňující aktivity nebo 

domácí úkoly... 

 

Biologie 

Vliv CO2 a skleníkového efektu na klima nepřeceňovat (odkaz viz. on-line kurz) 

Za posledních zhruba 150 let skutečně dochází ke globálnímu oteplování. Kdyby nebylo 

tohoto oteplení, ţili bychom stále ještě v tak zvané malé době ledové. Námět pro diskusi o 

změnách klimatu a akcích a zvláštních výsledcích Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

(IPCC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/vliv-co2-a-sklenikoveho-efektu-na-klima-neprecenovat-6990/
http://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu
http://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu
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Paleografie (odkaz viz. on-line kurz) 

Web poskytuje základní přehled základního rozdělení paleografických disciplín. Paleografie 

se zabývá rekonstrukcemi geografických podmínek (rozloţení moří a pevnin, hloubkových a 

výškových poměrů atd.) v geologické minulosti Země. Výsledky jsou obvykle prezentovány 

tzv. paleogeografickými mapami. Paleogeografie ke svým interpretacím vyuţívá údajů, které 

poskytují jiné geologické disciplíny. Web je moţné pouţít jako ilustrativní i informační zdroj 

při výuce. 

 

 

200 let očkování proti pravým neštovicím - virus varioly uţ jen v laboratořích (odkaz viz. on-
line kurz) 

 

http://www.gweb.cz/geologie/paleogeografie/
http://casopis.vesmir.cz/clanek/200-let-ockovani-proti-pravym-nestovicim
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 Syfilis v Čechách - Paleopatologické doklady výskytu v druhé polovině 2. tisíciletí (odkaz viz. 
on-line kurz) 

 

 

Kdo se s kým pářil: aktuální pohledy na vznik Homo sapiens (odkaz viz. on-line kurz) 

„Neandrtálské" geny dnes najdeme nejen v Evropě, ale i v Číně nebo na Nové Guiney a v 

severní Africe. Je to zvláštní, protoţe zde neandrtálci podle všeho nikdy neţili. 

 

 

 

http://casopis.vesmir.cz/clanek/syfilis-v-cechach
http://www.scienceworld.cz/biologie/kdo-se-s-kym-paril-aktualni-pohledy-na-vznik-homo-sapiens-7132/
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Šok: Překvapivě starý lidský chromozom Y (odkaz viz. on-line kurz) 

Kdyţ ţil poslední společný předek všech muţů v čistě muţské linii a co se vlastně před cca 

340 tisíci lety (nebo kdy) stalo? Máme překopat datování „Adama“? 

 

 

Louskáček ořechů vs. sekačka na trávu (odkaz viz. on-line kurz) 

Paranthropové se ţivili především trávou, na hominidy velmi unikátní jídelníček. Z toho 

mimochodem nepřímo plyne, ţe je asi vyhladili první lidé rodu Homo. Ţivotní styl a 

konkurenční boj mezi předky člověka? Aneb: zřejmě nejen neandrtálec... 

 

 

http://www.scienceworld.cz/clovek/sok-prekvapive-stary-lidsky-chromozom-y/
http://www.scienceworld.cz/biologie/louskacek-orechu-vs-sekacka-na-travu-6360/
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Paleontologie (odkaz viz. on-line kurz) 

Web nabízí základní informace o rozdělení paleontologických disciplín a odkazy na další 

zdroje. 

 

 

Richard Owen: Muţ, který vymyslel dinosaury (odkaz viz. on-line kurz) 

Před 205 lety, 20. července 1804, se narodil anglický anatom, zoolog a paleontolog Richard 

Owen, jenţ patří k průkopníkům moderní srovnávací anatomie a je zároveň jedním ze 

zakladatelů paleontologie a například vytvořil  populární termín „dinosaurus“. 

 

 

http://www.gweb.cz/geologie/paleontologie/
http://www.scienceworld.cz/biologie/richard-owen-muz-ktery-vymyslel-dinosaury-2292/
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Ani neandrtálec, ani Homo sapiens (odkaz viz. on-line kurz) 

Po analýze mitochondriální DNA potvrzuje i jaderná genetická informace, ţe na Sibiři před 

asi 30 000 lety ţil opravdu další druh člověka. 

 

 

Rýpací hůl, lepidlo a jed (odkaz viz. on-line kurz) 

Obyvatelé jeskyně v jiţní Africe ţili moţná uţ před 40 000 lety s pomocí technologií, s nimiţ 

jsme se mohli setkat ještě před pár staletími. Máme před sebou zřejmě důkaz nebývalé 

kulturní kontinuity. 

 

 

http://www.scienceworld.cz/biologie/ani-neandrtalec-ani-homo-sapiens-6167/
http://www.scienceworld.cz/clovek/rypaci-hul-lepidlo-a-jed-6974/
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Leydenská láhev – pro hudebníky, kejklíře i zubaře (odkaz viz. on-line kurz) 

V dějinách výzkumu elektřiny a magnetismu se obvykle zmiňují počátky v antice, kompas, 

středověké spekulace a potom nástup moderní vědy. Pojďme se podívat na méně známou 

kapitolu, totiţ počátky populárních „leydenských lahví“. 

 

 

Expanze člověka před 50 000 lety (odkaz viz. on-line kurz) 

Migrace prvních lidí z Afriky a velký nárůst populace Homo sapiens se spolu nekryjí, je mezi 

nimi nějakých 15 000 let. Jak tato data získaná genetickou analýzou chápat? 

 

 

http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/leydenska-lahev-pro-hudebniky-kejklire-i-zubare-831/
http://www.scienceworld.cz/clovek/expanze-cloveka-pred-50-000-lety-7086/
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Proč se evoluční teorie objevila tak pozdě? (odkaz viz. on-line kurz) 

Nepřišlo vám někdy divné, ţe evoluční teorie musela čekat aţ na Darwina? Mně tedy ano. 

Jak to, ţe někdo vymyslel dřív derivace a integrály, neţ zpozoroval přírodní výběr? 

 

 

DNA a obličej, pachatelé a neandrtálci (odkaz viz. on-line kurz) 

Lze ze vzorku DNA s alespoň trochou spolehlivosti odhadnout tvář jejího nositele? Tento 

problém nyní řeší především forenzní vědci. 

 

 

 

http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/proc-se-evoluce-objevila-tak-pozde/
http://www.scienceworld.cz/biologie/dna-a-oblicej-pachatele-a-neandrtalci/
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Nejbliţší známý příbuzný mitochondriální Evy (odkaz viz. on-line kurz) 

Ţila v jiţní Africe a zemřela kolem roku 315 př. n. l. Později neţ lidé nám tak blízcí, jako 

myslitelé klasického Řecka. Mitochondriální Eva nebyla posledním společným předkem 

všech dnes ţijících lidí, ale posledním společným předkem, jejíţ DNA se udrţela v čistě 

ţenské linii. Předpokládá se, ţe ţila v jiţní či východní Africe někdy před 150-200 tisíci lety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scienceworld.cz/clovek/nejblizsi-znamy-pribuzny-mitochondrialni-evy/
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1.4 Filmové dokumenty a animace 

Vyuţití filmových dokumentů má ve výuce nezastupitelnou roli. Předloţená nabídka 

upozorňuje na některé zajímavé tituly, které je moţné vyuţít jak ve výuce přírodních věd v 

historických souvislostech, tak při práci v zájmových přírodovědných krouţcích. Ve výuce je 

zpravidla nelze pouţít přímo, nicméně pro domácí práci ţáků i studentů (jiná – výhodnější – 
je z tohoto hlediska situace v zájmových krouţcích) nabízí řadu zajímavých moţností. Jako 

inspirace poslouţí krátká ukázka a správné nastavení otázek a problémů by mělo při 

samostatné domácí práci ţáků výrazným způsobem přispět k rozšíření znalostí ţáků - nejen 
v daném oboru. Význam následného rozboru, shrnutí a stručného zopakovaní není jistě 

třeba ani připomínat… 

videa viz. on-line kurz 

 

Fyzika 

První muţi na prahu vesmíru 

 

Biologie 

Den, kdy vypukla španělská chřipka 

 

Fyzika 

Einsteinova velká myšlenka - hraný dokument 

 

Fyzika 

Cesta k jadernému štěpení 

 

Fyzika 

Historie vodíkové bomby 1 - americký dokument 

Historie vodíkové bomby 2 - americký dokument 

 

Fyzika 

Albert Einstein - portrét 
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Fyzika 

Závody v dobývání vesmíru 1 

Závody v dobývání vesmíru 2 

Závody v dobývání vesmíru 3 

Závody v dobývání vesmíru 4_1 

Závody v dobývání vesmíru 4_2 

Závody v dobývání vesmíru 4_3 

Závody v dobývání vesmíru 4_4 

Závody v dobývání vesmíru 4_5 

 

Biologie 

Dějiny planety Země 

 

Fyzika, chemie etc. 

Druhá průmyslová revoluce 
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2 Doplňky a materiály pro výuku a badatelské aktivity 

2.1 Náměty aktivit 

Věda v průběhu staletí 

 

Zajímavými aktivitami v oblasti popularizace vědy jsou činnosti, při nichţ pracujeme s 

historickými obrázky, texty, ţivotopisy slavných osobností a příběhy. 

Zvláštnosti historických přístrojů i různých specifických kontextů, ve kterých docházelo k 

rozvoji věd, fascinují děti i dospělé publikum.  

Ţáci se mohou  s tématem historie jednotlivých věd seznámit s pomocí prezentací, které 

zpracuje učitel, nebo pomocí vlastních prezentací, které zpracovávají sami ţáci - jednotlivě 

nebo ve skupinách. 

Všechny skupiny mohou vyhledávat stejné informace (například dle návodných otázek), 

nebo kaţdá skupina připraví prezentaci na jiné téma.  

Poznámka: Při přípravě prezentací můžeme využívat obrazový materiál většinou z 

Wikimedia Commons. Pozor však na to, zda jsou materiály autorizované a jejich popis 

odpovídá skutečnosti.  
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Metodický list 

Téma  Slavné osobnosti dějin biologie 

Tematický celek  Věda v průběhu staletí 

Motivační rámec 

aktivity 
 V souvislosti s kaţdoročním udělováním Nobelovy ceny motivujeme ţáky 

pro zpracování prezentací o významných osobnostech z dějin biologie.  

Počet ţáků  Není omezen 

Věk ţáků  Od 5. třídy 

Pomůcky  Počítače nebo tablety, encyklopedie 

Vhodné místo Běţná učebna nebo počítačová učebna 

Cíle aktivity 
Ţáci se prostřednictvím aktivní činnosti a badatelské metody seznámí s 

významnými osobnostmi z dějin fyziky. Ţivotní příběhy slavných 

osobností budou ţáky inspirovat a budou podnětem pro reflexi. 

Rozvíjené 

kompetence 
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní 

Mezipředmětové 

vztahy 
 Biologie, český jazyk  

Hodnocení 
 Bude hodnocena kvalita zpracování prezentace po stránce odborné, 

grafické i stylistické. Dále bude hodnocen přednes v rámci předvedení 

prezentace před třídou. 

Poznámky 

 Ukázky zpracovaných ţákovských prezentací:  

Biologie v dějinách (viz. on-line kurz) 

Biologové a dějiny (viz. on-line kurz) 

  

 

 

https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7841/Biologie%20v%20d%C4%9Bjin%C3%A1ch.ppt
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7841/Biologov%C3%A9%20a%20d%C4%9Bjiny.ppt
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Multimédia k badatelské aktivitě 

 
Zajímavé odkazy z historie fyziky 

Článek Středověká fyzika 

Webové stránky Historie chemie 

Webové stránky Přehled dějin biologie 

 

Komplet materiálů (prezentace + pracovní list) 

Prezentace Dějiny lékařství - Medicína v období renesance 

Pracovní list Dějiny lékařství - Medicína v období renesance 

odkazy a videa viz. on-line kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webfyzika.fsv.cvut.cz/6historie.htm
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/6historie.htm
http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/stredoveka-fyzika-katalog-hvezd-duha-a-posedlost-hustotou-1195/
http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/osobnosti/paracelsus.html
http://www.biomach.cz/obecna-biologie-4/prehled-dejin-biologie
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7840/Medic%C3%ADna%20obdob%C3%AD%20renesance%20-%20Cesta%20k%20v%C4%9Bd%C4%9B.ppt
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7840/MEDIC%C3%8DNA%20OBDOB%C3%8D%20RENESANCE%20-%20pracovn%C3%AD%20list.ppt
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Medicína v pravěku a ve starověku 

 

Přírodní vědy, biologie, chemie i fyzika, vstupují do kaţdodenního ţivota prostřednictvím 

aplikovaných oborů, z nichţ především medicína uplatňuje tradiční i moderní poznatky 

každé z nich. 

Z pohledu historie jsou tedy dějiny lékařství příkladem vynikajícího a smysluplnéhonaplnění 

mezipředmětových vztahů. Dějiny kaţdodennosti, k nimţ pohled do minulosti medicíny 

rozhodně patří, jsou navíc pro ţáky a studenty velmi zajímavé a lákavé.  

Efektivní postup představuje rozdělení témat dějin medicíny (nejlépe na pozadí hlavních 

dějinných období), teoretická příprava v režimu skupinové práce a následná práce nad 

prezentacemi v programu PowerPoint. 

Ţáci pracují nad různými tématy podle vzoru učitelovy prezentace a podle jednotného 

zadání - např. vytčení hlavních pojmů k vědeckému pokroku daného období, osobnosti a 

jejich vizualizace, ilustrace technických vynálezů v dobové  medicíně apod. 

Jednotné zadání povede při závěrečných ţákovských prezentacích k vytvoření 

systematického a přehledného didaktického celku, který zpřehlední trendy, technologie i 

osobnosti v historii medicíny. 
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Metodický list 

Téma Léčitelství pravěku a starověku 

Tematický celek Dějiny medicíny 

Motivační rámec 

aktivity 
Dějiny kaţdodennosti. Medicína jako nedílná součást ţivota lidstva i 

kaţdého jednotlivce. 

Počet ţáků Větší kolektiv pro vyuţití skupinové práce. 

Věk ţáků Od 6. třídy 

Pomůcky Stolní počítače, notebooky, tablety, encyklopedie 

Vhodné místo Učebna, počítačová učebna 

Cíle aktivity 
Prostřednictvím aktivní badatelské činnosti a následné vhodné 

interpretace se ţáci seznámí se základy vědy v nejstarších obdobích 

lidských dějin. 

Rozvíjené 

kompetence 
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. 

Mezipředmětové 

vztahy 
Historie, biologie, fyzika, chemie, český jazyk, výtvarná výchova, 

informatika. 

Hodnocení 
Ţák vystihne podstatné rysy doby, z hlediska obsahu vybere podstatné 

příklady pro dobové vědecké trendy, zajímavě graficky ztvární svůj výběr 

a přesvědčivě prezentuje před kolektivem (třídou, několika třídami...). 

Poznámky  Ukázky zpracovaných prezentací  

 

 

 

 

 



26 
 

Multimédia k badatelské aktivitě 

Pravěké léčitelství 

Pravěké léčitelství - pracovní list 

Medicína starověku - lékaři Orientu 

Medicína starověku - antičtí lékaři 

Medicína starověku - pracovní list 

odkazy viz. on-line kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/11030/Prav%C4%9Bk%C3%A9%20l%C3%A9%C4%8Ditelstv%C3%AD.ppt
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/11030/Prav%C4%9Bk%C3%A9%20l%C3%A9%C4%8Ditelstv%C3%AD%20-%20pracovn%C3%AD%20list.pptx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/11030/Medic%C3%ADna%20starov%C4%9Bku%20I.%20-%20L%C3%A9ka%C5%99i%20Orientu.ppt
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/11030/Medic%C3%ADna%20starov%C4%9Bku%20II.%20-%20Anti%C4%8Dt%C3%AD%20l%C3%A9ka%C5%99i.ppt
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/11030/Medic%C3%ADna%20starov%C4%9Bku%20I.%20-%20pracovn%C3%AD%20list.pptx
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Jak se z alchymie stala chemie 

Chemie je v historii poměrně mladou vědou, která vznikla aţ v novověku. 

Právě v české historii najdeme působivou motivaci k tématu dějin chemie, neboť dvůr 

českého krále a římského císaře Rudolfa II. byl právě tím prostředím, kde se ze středověké 

alchymie pozvolna formovala prvotní chemická pravidla.  

Alchymie na dvoře Rudolfa II. je ideálním tématem pro vizualizaci, především pro zpracování 

do působivé prezentace v programu PowerPoint. 

Doporučuji témata rozdělit do skupin ţáků (dvojice) podle dvou kritérií: 

1. podle známých Rudolfových "zakázek": kámen mudrců, výroba zlata, nápoj mládí..., 

2. podle jmen významných osobností, které pracovaly v tehdejší (pravděpodobně) podzemní 

laboratoři na praţském dvoře: Edward Kelley (Edward Talbot), Michal Sendivoj... 

V evropském kontextu je však za zakladatele chemie povaţován Philippus Aureolus 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Právě k jeho osobnosti by měly směřovat 

další pracovní aktivity dětí. 
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Metodický list k badatelské aktivitě 

Téma: Jak se z alchymie stala Chemie 

Tematický celek: Historické zdroje v chemii 

Motivační rámec aktivity: Dějiny kaţdodennosti.  

Počet ţáků: Větší skupina vhodná pro skupinovou práci (ve dvojicích) 

Věk ţáků: Od 6. třídy 

Pomůcky: Stolní počítače, notebooky, tablety, encyklopedie 

Vhodné místo: Běţná učebna, počítačová učebna 

Cíle aktivity: Aktivní badatelskou činností a následně vhodnou interpretací seznámit ţáky 

se základy významné vědy, a to prostřednictvím zcela praktického zadání tehdejší 

historické  doby. 

Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. 

Mezipředmětové vztahy: Historie, chemie, český jazyk, výtvarná výchova, informatika. 

Hodnocení: Ţák vybere podstatné informace pro charakteristiku vědy (chemie) v konkrétní 

fázi dějin a vystihne přínos historické osobnosti. Zajímavě graficky ztvární svůj výběr a 

přesvědčivě prezentuje před kolektivem. 

Poznámky: Ukázka ţákovské prezentace.  
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Multimédia k badatelské aktivitě 

 Doporučený multimediální materiál 

 Odkazy do internetu k pracovním listům, prezentacím, videím, animacím, apletům 

nebo jiným dostupným materiálům relevantním k námětu aktivity. 

 Ukázky práce ţáků - výstupy činností - fotografie, záznamy měření, slovní popis a 

hodnocení aktivit ze strany ţáků apod. 

odkazy viz. on-line kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://21stoleti.cz/blog/2004/12/17/alchymiste-a-magove-na-dvore-rudolfa-ii/
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7838/Paracelsus%2C%20pracovn%C3%AD%20list.pptx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7838/Paracelsus%2C%20pracovn%C3%AD%20list.pptx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7838/Paracelsus%2C%20%C5%BE%C3%A1kovsk%C3%A1%20prezentace.pptx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118241/mod_book/chapter/7838/Paracelsus%2C%20%C5%BE%C3%A1kovsk%C3%A1%20prezentace.pptx


30 
 

Historie elektráren 

Nahlédněte s námi do prostor jaderné elektrárny v Temelíně a pojďte objevit, jak jaderné 

elektrárny fungují. Zopakujme si z k tomu dějiny získávání energie od taţné síly zvířat, přes 

energii mechanickou, vodní, parní atd. aţ po elektrárny nejmodernější. 

Motivační stránka - vyuţití energie v dějinách - vyuţitelná metodou řízeného rozhovoru. 

 
Fragmenty historie: Příběh elektrifikace Slovenska v letech 1948-1955 

video viz. on-line kurz 

 

 

Mulitimédia k badatelské aktivitě 

Virtuální prohlídky různých typů elektráren: 

 Vodní kolo v podzemním dolu Drkolov 

 Uhelná elektrárna v Hodoníně 

 Exkurze po Jaderné elektrárně Temelín 

odkazy viz. on-line kurz 

 
Fragmenty historie: Slovenská jaderná energetika 1956 – 1972 

video viz. on-line kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekostrazce.cz/texty/vyuziti-energie-v-historii
http://www.virtualtravel.cz/pribram/hornicke-muzeum-pribram/vodni-kolo-v-podzemi-dolu-drkolnov.html
http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-hodonin/
http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin/
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2.2 Náměty exkurzí 

Expozice Astronomie - Národní technické muzeum 

Expozice Astronomie je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd 

v podobě unikátních sbírkových předmětů. Úvodní část eliptického půdorysu Z dějin 

astronomického poznání představuje nejvýznamnější mezníky v dějinách astronomie 

v časovém rozpětí cca 6 000 let. Nejstarším předmětem sbírkového fondu je meteorit 

nalezený roku 2005 v Argentině na území Campo del Cielo, starý téměř 5 000 let. 

Popis výstavy a virtuální prohlídka (odkaz viz. on-line kurz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntm.cz/expozice/astronomie
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Metodický list k exkurzi 

Téma  Dějiny astronomie 

Tematický celek  Vesmír 

Motivační rámec 

exkurze 
 V průběhu exkurze budou ţáci vyhledávat informace do pracovního 

listu, který obdrţí od učitele.  

Počet ţáků  Max. 30 

Věk ţáků  Vhodné pro ţáky 2. stupně ZŠ a ţáky středních škol 

Pomůcky  Pracovní list 

Místo exkurze 
 Národní technické muzeum 
 Kostelní 42 
 170 78 Praha 7 

Cíle aktivit 

 Ţáci poznají historické přístroje a postupy pouţívané v dřívějších 

dobách v astronomii. Uvědomí si význam přírodních věd i jejich 

historický vývoj.  Pozitivní záţitek z velice krásné expozice bude ţáky 

motivovat pro získávání dalších informací nebo další návštěvy muzeí. 

Rozvíjené 

kompetence 

 Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 

občanské 

Předchozí znalosti  Exkurze navazuje na téma Vesmír, probírané v různých předmětech. 

Mezipředmětové 
vztahy 

 Fyzika, historie, zeměpis, občanská výchova 

Hodnocení  Bude hodnoceno zpracování pracovních listů i chování ţáků v muzeu. 

Návaznosti 

 Je vhodné tuto exkurzi zařadit v obbdobí, kdy probíráme téma vesmír, 

nebo v období, kdy je toto téma obecně aktuální (např. v oblasti 

kosmických aktivit a poznávání vesmíru se připravuje nějaká unikátní 

událost). 
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Poznámky  Pracovní list Expozice Astronomie   

 

 

Multimédia k exkurzi 

Článek popisující architektonické řešení výstavy 

Fotografie z expozice 

Video ze zákulisí příprav expozice 

Představení expozice v rozhlasu (spustit v čase 3:10) 

odkazy viz. on-line kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118243/mod_book/chapter/7851/Pracovn%C3%AD%20list%20Expozice%20Astronomie.docx
http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=2992
http://oldsoft.rajce.idnes.cz/Expozice_Astronomie_v_Narodnim_technickem_muzeu_v_Praze/
https://www.facebook.com/video.php?v=104823562927040&set=vb.182723435094805&type=3&permPage=1
http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/_zprava/852483


34 
 

Historie piva - Pivovarské muzeum Plzeň 

Historie piva 

"Prohlídka Pivovarského muzea vám umoţní proţít příběh piva od starověku do 

současnosti." Muzeum se nachází v jedinečně zachovaném právovárečném domě, který 

"dýchá atmosférou středověku a vypráví o výrobě a způsobu podávání i pití piva". Zábavná i 

poučná expozice objasňuje jak proces vaření piva v průběhu dějin, tak význam sloţek 

nutných pro jeho přípravu. Bez významu není ani pojetí piva jako kulturního nápoje, který 

provází lidstvo minimálně 4000 let. 

Základní informace... 

Fotogalerie... 

odkazy a video viz. on-line kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beers.cz/beermuseum/
https://www.google.cz/maps/uv?hl=cs&pb=!1s0x470af1ef8416a66b:0x331f659afdf18f7f!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttps://plus.google.com/101312611965522458325/photos?hl%3Dcs%26socfid%3Dweb:lu:kp:placepageimage%26socpid%3D1!5spivovarsk%C3%A9+muzeum+plze%C5%88+-+Hledat+Googlem&sa=X&ei=oCDFVITkOcWvygP99IGQDw&ved=0CKkBEKIqMA4
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Metodický list k exkurzi 

Téma Příběh piva 

Tematický celek Biotechnologie a jejich současný význam 

Motivační rámec 

exkurze 
V průběhu exkurze budou ţáci zaznamenávat informace do pracovního 

listu, který obdrţí od učitele. 

Počet ţáků Max. 30 

Věk ţáků Vhodné pro ţáky 2. stupně ZŠ a ţáky středních škol 

Pomůcky Pracovní list 

Místo exkurze 
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 58/6 
301 14 Plzeň 

Cíle aktivit 

Ţáci poznají historické přístroje a postupy pouţívané v dřívějších dobách 

při výrobě tradičního (českého) nápoje. Uvědomí si význam přírodních 

věd i jejich historický vývoj v propojení s jejich praktickým vyuţitím. 

Pozitivní záţitek z propracované expozice bude ţáky motivovat pro 

získávání dalších informací, jakoţ i další návštěvy muzeí. 

Rozvíjené 

kompetence 
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské 

Předchozí 

znalosti 
Exkurze navazuje na téma biotechnologie probírané v různých 

předmětech. 

Mezipředmětové 

vztahy 
Chemie, historie, biologie, občanská výchova 

Hodnocení Bude hodnoceno zpracování pracovních listů i chování ţáků v muzeu. 

Návaznosti 
Je vhodné tuto exkurzi zařadit v obbdobí, kdy probíráme téma 

biotechnologie. 
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Multimédia k exkurzi 

 

Virtuální prohlídka Pivovarského muzea 

Informace o muzeu 

odkazy viz. on-line kurz 

 

Projektový den - Pivovarské muzeum 

Třída 9. A z 26. ZŠ v Plzni natočila v roce 2012 reportáţ a anketu z projektového dne s 

názvem Plzeň město kultury 2015 a zaměřila se na pivovarnictví v Plzni. 

video viz. on-line kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virtualtravel.cz/plzen/pivovarske-muzeum.html
http://kultura.infocesko.cz/content/plzensko-kultura-muzea-pivovarske-muzeum-plzen.aspx
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Drahé kovy a jejich těžba v minulosti a dnes: Exkurze do dolů u města Stříbra 

Zopakujeme si z chemie a fyziky, co víme o drahých kovech. Zaměříme se na ten u nás 

hojnější  – stříbro.  Víte, jak se těţilo stříbro v dávných dobách? Ve starověku, ve 

středověku? Co všechno obtíţné povolání horníka obnášelo. Pojďte se projít stříbrnými doly 

u městaStříbro v západních Čechách a všímejte si všeho, co bude moţno pouţít k popisu 
historické těţby drahých kovů u nás.  Zahrajte si na průvodce po dolu a spoluţákům své 

průvodcovské nadání převeďte. Snaţte se být průvodcem dobře orientovaným nejen 

historicky, ale i v oblasti chemie, fyziky a techniky. Nejlepšího průvodce odměňte. 

Dne 10. 9. 2005 byl slavnostně otevřen Hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky 

ve Stříbře. V celém areálu je moţno zhlédnout různou důlní techniku pouţívanou v minulosti, 

jak ve stříbrském revíru, tak i v ostatních revírech celé České republiky. 

Otevírací doba je společná, jak pro Hornický skanzen, tak pro Královskou dědičnou štolu 

Prokop, a to v sobotu od 9:00 - 13:00 hod.V ostatních dnech lze muzeum navštívit jen na 

základě včasné telefonické objednávky - rezervace. 

 
Bohatství z hlubin. Dokument ČT z cyklu Podzemní Čechy. 

odkazy a video viz. on-line kurz 

 

Multimédia k exkurzi 

 Virtuální prohlídka stříbrského Hornického skanzenu a Královské Prokopské dědičné 

štoly 

 Historie Královské Prokopské dědičné štoly 

 O hornictví... 

odkazy viz. on-line kurz 

 

 

 

 

http://www.stribro.cz/gread.php?id=111
http://www.hornickyspolekstribro.cz/strana/hornicky-skanzen/
http://virtualni-prohlidky.profesionalita.cz/hornicky-spolek-stribro/
http://virtualni-prohlidky.profesionalita.cz/hornicky-spolek-stribro/
http://www.stribro.cz/bread.php?id=16
http://www.hornickyspolekstribro.cz/strana/o-hornictvi/

