
 

 

                                      

                                                                            
                     

Využití filmu ve výuce a mediální výchova 

 

Srdečně Vás zveme na další díl z cyklu metodických seminářů věnovaných podpoře výuky českých  

a československých dějin 20. století, které se snaží využít potenciálu muzeí a galerií. Semináře se konají  

v rámci vzdělávacího projektu „Dotkni se 20. století!“ Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea „Dotkni  

se 20. století!“ si klade za cíl podpořit výuku československých a českých dějin 20. století na základních  

a středních školách za pomoci využití sbírkových předmětů, autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. 

 

 

Termín konání:   Středa 4. prosince 2013 od 10:00 hod 

 

Místo konání:   Prácheňské muzeum v Písku, Velké náměstí 114/3, 397 01  Písek - Vnitřní Město 

 

 

 

Program 
 

 

10:00 - 10:10    Úvodní slovo  

PhDr. Jiří Prášek (ředitel Prácheňského muzea v Písku) 

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

 

10:10 - 10:30   Audiovizuální vzdělávací portál projektu Jeden svět na školách     

         Mgr. Kateřina Majdiaková, Ph.D. (Člověk v tísni, o. p. s.) 

 

10:30 - 12:00  Využití dokumentárního filmu ve výuce (projekt Jeden svět na školách) 

                                        Vlasta Vyčichlová, (Člověk v tísni, o. p. s.)  

                                   

12:00 - 12:30    Mediální výchova v hodinách dějepisu - metodická podpora a pomůcky 

                                      Mgr. Radim Wolák, (FSV UK) 

 

 

12:30 - 13:00     přestávka na oběd  
 

 

13:00 - 13:15    Projekt Národního muzea Film a muzeum 

                                       Mgr. Libor Tomáš (lektor Národního muzea) 

 

13:15 - 13:30         Konfident  

                                        Bc. Zuzana Minářová (lektor Národního muzea) 

 

 

 



 

 

13:30 - 13:50       Zatímco Evropa tančila valčík… 

    Zrod „krátkého“ 20. století v posledním celovečerním filmu Otakara Vávry 

                                        Mgr. Nina Milotová (Národní muzeum) 

                                            

13:50 - 14:20   Jak natočit vlastní film 

Bc. Kryštof Benoni (reportér České televize a Českého rozhlasu)    

                                        

                  

14:20 - 14:30                 Využití portálu eSbírky.cz 

                                       Mgr. Zuzana Haraštová (Národní muzeum) 

 

 

14:30 - 15:00    Prohlídka expozice Prácheňského muzea 

                                        

 

Jak se dostanete do Prácheňského muzea v Písku: 

Od Hlavního nádraží v Písku se vydejte ulicí Nádražní stále rovně (asi 1 400 m), pokračujte dále ulicí Budovcova, po  

100 m zabočte ostře doleva do ulice Chelčického. Po 160 m kdy přejdete Alšovo náměstí, pokračujte rovně ulicí 

Jungmannova, po zhruba 30 m odbočte doprava do ulice Velké náměstí.  

 

 

 
 

 

www.dvacatestoleti.eu 

www.nm.cz 

 

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


