
 

 
 

Dějepis v muzeu 
5. února 2013 od 10:00 hod 

 

Národní muzeum, Historické muzeum 

 

Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, 130 00  Praha 3 

    

Program:  
10:00 – 10:10   Úvodní slovo  

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

 

10:10 – 10: 25   Expozice k dějinám 20. století. Muzejní prezentace ve výuce dějin.  
Ing. Mgr. Ivana Havlíková (vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví) 

 

10:25 – 10:40   Jak vyplnit výjezdní doložku aneb muzejní sbírka ve výuce dějepisu.  

PhDr. Ivan Malý (vedoucí Oddělení novodobých českých dějin, Historické muzeum) 

 

10:40 – 10:55  Co Vás potká v muzeu.  

Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková (muzejní pedagog, Národní muzeum) 

 

10:55 – 11:10   „Vítězný únor“ – výukové materiály k roku 1948 a k 50. letům 20. století.  
Mgr. Nina Milotová (Historické muzeum) 

 

11:10 – 12:00   Pauza na občerstvení 

 

12:00 – 12:15   Politické anekdoty a folklor ve výuce dějepisu. 

PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (vedoucí Etnografického oddělení, Historické muzeum) 

 

12:15 – 13:00  Diskuse 

    

13:00 – 14:00  Prohlídka Vítkova 

    

 

 

 



 

Jak se k nám dostanete:  

Metro B, C: Florenc  

Pokud přijedete linkou B (je zde jediný směr výstupu), vyjedete dvoje schody a při výstupu ven z metra se dáte vlevo 

směr „Bus DP Staroměstská, Hotel Hilton.“ Půjdete po chodníku až na světelnou křižovatku, přejdete na druhou stranu a 

vlevo uvidíte zastávku MHD. Nastoupíte na bus č. 133, 175, 207 a pojedete do zastávky Tachovské náměstí (dvě 

zastávky od Florence). Z Tachovského náměstí trvá cesta k památníku cca 10 minut. 

Pokud přijedete linkou C, vystoupíte z vagonu směr „Křižíkova ulice, Autobusové nádraží.“ Vyjdete schody a dáte se 

vpravo směr „Bus Žižkov, Vršovice.“ Dále pak rovně směr „Těšnov, Štvanice, Muzeum hl. města Prahy.“ Stále rovně a 

po levé straně uvidíte schody směr „Těšnov, Štvanice, Muzeum hl.m. Prahy.“ Vyjdete po schodech a před Vámi bude 

zastávka MHD. Nastoupíte na bus č. 133, 175, 207 a pojedete do zastávky Tachovské náměstí (dvě zastávky od 

Florence). Z Tachovského náměstí trvá cesta k památníku cca 10 minut. 

 

Níže naleznete mapku cesty z Tachovského náměstí k Památníku Vítkov, následujte červené značení cesty (zdatnější 

jedinci můžou využít i další nabízené cesty). 

 

 

www.dvacatestoleti.eu 

www.nm.cz 

 

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