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Předmět: D Ě J E P I S
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je přinést základní poznatky o konání člověka v minulosti, kultivovat historické vědomí jedince a uchovat kontinuitu historické paměti, zejména ve
smyslu předávání historické zkušenosti. Předmět zprostředkovává poznání dějů, skutků a jevů, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do
současného dění, přičemž je důraz kladen hlavně na dějiny 19. a 20. století. Cílem je rozvinout takové časové a prostorové představy a empatii, které žákům
umožní lépe proniknout k pochopení historických skutečností. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie neznamená uzavřenou minulost, není shlukem faktů a
definitivních závěrů, ale kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Cílem je
konkretizovat obecné historické problémy prostřednictvím zařazování dějin regionálních a místních.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Dějepis se učí ve všech ročnících (prima, sekunda, tercie, kvarta) s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci se nedělí do skupin.
Předmět náleží do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáka k rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa a jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí přináležitosti
k evropské kultuře
 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost (příprava na výuku, shromažďování materiálů) a pracovní i studijní návyky (práce s odborným textem, výtah, výpisky, citace
atd.) , a tím u žáka utváří schopnost využívat jako zdroj informací různé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru
 vede žáka k odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase
 vede žáka k hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnání s obdobnými a odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém
měřítku
 vede žáka k uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů
a k přiměřenému obhajování svých práv
 vede žáka k rozvíjení realistického sebepoznání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí,
 vede žáka k rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec
každodenního života
 vede žáka k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a
globálních ,
 vede žáka k úctě k vlastními národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem či zvláštnostem lidí, skupin různých
společenství,
 vede žáka k získávání orientace o aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Dějepisu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Český jazyk a literatura, Geografie, Výchova k občanství, Chemie, Fyzika a Biologie.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- rozvoj schopností a poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
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-

kreativita)
komunikace
kooperace a kompetice
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
hodnoty, postoje, praktická etika

Výchova demokratického občana (VDO)
- občan, občanská společnost a stát
- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- formy participace občanů v politickém životě
Multikulturní výchova (MKV)
- etnický původ
- princip sociálního smíru a solidarity
- lidské vztahy
Mediální výchova (MEV)
- tvorba mediálního sdělení
- práce v realizačním týmu
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PRIMA
učivo

výstupy

ÚVOD
Žák:
Význam zkoumání dějin, získávání informací o  uvede konkrétní příklady důležitosti a
dějinách, historické vědy, historické prameny.
potřebnosti dějepisných poznatků
 uvést příklady zdrojů informací o minulosti
 zná nejdůležitější historické vědy a obsah
jejich zkoumání
 pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
HISTORICKÝ ČAS A PROSTOR




POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Člověk a lidská společnost v období pravěku.





NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ 
KULTURY
Nejstarší starověké civilizace (Mezopotámie, Egypt,
Palestina, Čína, Indie) a jejich kulturní odkaz.





ANTICKÉ ŘECKO



průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Projekt: Výlet do historie (návštěvy muzeí, galerií,
zámků, skanzenů, projekty v rámci třídy i mimo ni,
referáty).
OSV – osobnostní rozvoj (rozvoj schopností a
poznávání; seberegulace a sebeorganizace;
kreativita); sociální rozvoj (komunikace, kooperace
a kompetice); morální rozvoj

VDO – občan, občanská společnost a stát (listina
základních práv a svobod, principy a hodnoty
demokratického
systému,
úloha
občana
v demokratické společnosti); principy demokracie
jako formy vlády a způsobu rozhodování
(demokracie jako protiváha diktatury a anarchie);
zná různé teorie vzniku člověka na základě
formy participace občanů v politickém životě
mytologie národů
charakterizuje život pravěkých lovců a
MKV – etnický
původ
(rovnocennost
a
sběračů, jejich materiální a duchovní kulturu
rovnoprávnost etnických skupin a kultur, postavení
objasní význam zemědělství, dobytkářství a národnostních
menšin,
projevy
rasové
zpracování kovů pro lidskou společnost
nesnášenlivosti), princip sociálního smíru a
orientuje se na časové ose a v historické
mapě
řadí
hlavní
historické
epochy
v chronologickém sledu

rozpozná
souvislost
mezi
přírodními
podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
charakterizuje
společenské
uspořádání
v těchto zemích
orientuje se v jejich ekonomice, kultuře a
náboženství
uvede nejvýznamnější typy památek
porovná přírodní, ekonomické, sociální,
kulturní a náboženské podmínky jednotlivých
civilizací a rozpozná shodné rysy a odlišnosti
uvědomuje si význam těchto civilizací pro
současnou kulturu
charakterizuje přírodní podmínky s ohledem

solidarity (otázka lidských práv, odstranění
diskriminace a předsudků), lidské vztahy (tolerance,
empatie, solidarita)
MEV – tvorba
mediálního
v realizačním týmu

sdělení;

Z – orientace na mapě
ČJ – mýty a legendy, nejstarší literatura

práce
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ANTICKÝ ŘÍM











na ekonomiku a společenské vztahy
porovná
formu
vlády
a
postavení
společenských skupin v různých obdobích
státu
vysvětlí principy řecké demokracie
zná osobnosti řecké politiky a kultury důležité
pro evropskou civilizaci
(Peisistratos, Periklés, Solón, Aristoteles,
Platón,
Pythagoras,
Archimédes,
Thémistoklés, Leonídas, Feidiás atd.)
orientuje se v řecké mytologii, náboženství a
kultuře (s důrazem na výtvarné umění a
architekturu)
zná přínos evropské civilizaci, uvede
konkrétní příklady
charakterizuje
životní
styl
jednotlivých
společenských skupin
zná konkrétní příklady dokládající kontakt s
Evropou
charakterizuje přírodní podmínky s ohledem
na ekonomiku a společenské vztahy
porovná
formu
vlády
a
postavení
společenských skupin v různých obdobích
státu
vysvětlí principy římské demokracie a
císařství v obou fázích (principát, dominát)
zná osobnosti římské politiky a kultury
důležité pro evropskou civilizaci (Seneka,
Octavianus, Cato, Cicero, Konstantin Veliký)
orientuje se v římské mytologii, náboženství a
kultuře (s důrazem na výtvarné umění a
architekturu)
zná přínos evropské civilizaci, uvede
konkrétní příklady
charakterizuje
životní
styl
jednotlivých
společenských skupin
zná konkrétní příklady dokládající kontakt
s Evropou
osvětlí vznik křesťanství, zná mýtus o
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
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vysvětlí základní principy tohoto náboženství
a zná jeho přínos pro evropskou civilizaci
chápe zárodky středověkých vztahů

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Nácvik prezentačních schopností žáků – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií
 Práce s časovou osou – vyhledávání informací v textech, jejich využití k orientaci na časové ose, zařazování do jednotlivých historických epoch – uličníky,
audioměsta
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií
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SEKUNDA
učivo

ÚVOD: STŘEDOVĚK A POČÁTKY NOVOVĚKU

RANÝ
STŘEDOVĚK:
EVROPSKÝCH STÁTŮ

VZNIK

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 začlení středověk do chronologického sledu
historických epoch
 rozčlení
středověk
do
hlavních
etap,
uvědomuje si jeho rozdílný průběh v různých
částech Evropy, dokáže daný stav zdůvodnit
 zná historické prameny podávající svědectví o
středověkých dějinách, má přehled o
historických disciplínách středověkem se
zabývajících

Projekt: Výlet do historie (návštěvy muzeí, galerií,
zámků, skanzenů, projekty v rámci třídy i mimo ni,
referáty).

PRVNÍCH 












OSV – osobnostní rozvoj (rozvoj schopností a
poznávání;
seberegulace
a
sebeorganizace;
kreativita); sociální rozvoj (komunikace, kooperace a
kompetice); morální rozvoj

MKV – etnický původ (rovnocennost a rovnoprávnost
etnických skupin a kultur, postavení národnostních
vysvětlí okolnosti vzniku feudálních vztahů a menšin, projevy rasové nesnášenlivosti), princip
sociálního smíru a solidarity (otázka lidských práv,
zná jejich principy
uvědomuje si rozdíl mezi územím bývalé odstranění diskriminace a předsudků), lidské vztahy
(tolerance, empatie, solidarita)
římské říše a územím dosud necivilizovaným
popíše podstatnou změnu evropské situace,
–
tvorba
mediálního
sdělení;
práce
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, MEV
v
realizačním
týmu
christianizace a vzniku států
orientuje se v mapě raně středověké Evropy
Z - orientace na mapě
porovná základní rysy západoevropské, ČJ - středověké kroniky a literatura
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní
vývoj přemyslovského státu postavení těchto
států v evropských souvislostech
zná historické osobnosti zásadně ovlivňující
vývoj Evropy
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě raně
středověkého člověka, konflikty mezi světskou
a církevní mocí, podstatu kruciát
zná podstatu raně středověké ekonomiky
orientuje se v členění raně středověké
společnosti,
ve
vzájemných
vztazích
jednotlivých
společenských
skupin,
má
představu o jejich životním stylu
identifikuje památky románské kultury, uvede
příklady
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VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK












orientuje se v mapě vrcholně středověké
Evropy
vymezí vzájemné vztahy mezi státy v Evropě,
zná hlavní válečné konflikty (stoletá válka)
objasní situaci v českém státě v době panování
posledních Přemyslovců
a Lucemburků
s ohledem na postavení našeho státu
v evropském kontextu
orientuje si v ekonomických změnách a z nich
dokáže odvodit změny společenské
uvědomuje si krizi církve, její vztah ke kacířům
uvědomuje si změny uvnitř společnosti a
dokáže je postihnout
chápe příčiny a důsledky husitské reformace a
její zařazení do evropských dějin
zná důležité osobnosti evropských vrcholně
středověkých dějin
identifikuje gotiku, uvede příklady

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Období středověku v našem regionu – využití audionahrávek, textů, fotografií a pracovních listů k poznávání (světské i církevní památky, rozpoznání
románského a gotického slohu, zmapování působení šlechtických rodů, průběh husitského hnutí, …)
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií
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TERCIE
učivo

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

RENESANCE A HUMANISMUS

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 vysvětlí důvody, které vedly k objevným
plavbám, včetně technických objevů a
vylepšení, jež tyto cesty umožnily
 se orientuje v zájmových sférách, které si
vytvořily nejsilnější námořní mocnosti
 uvede největší mořeplavce a vlastní slovy
popíše průběh nejvýznamnějších objevných
plaveb
 objasní důsledky zámořských plaveb nejen ve
vztahu k Evropě, ale také ve vztahu k „nově“
objeveným zemím

Projekt: Výlet do historie (návštěvy muzeí, galerií,
zámků, skanzenů, projekty v rámci třídy i mimo ni,
referáty).





REFORMACE






TŘICETILETÁ VÁLKA




OSV – osobnostní rozvoj (rozvoj schopností a
poznávání;
seberegulace
a
sebeorganizace;
kreativita); sociální rozvoj (komunikace, kooperace a
kompetice); morální rozvoj

VDO – občan, občanská společnost a stát (listina
základních práv a svobod, principy a hodnoty
demokratického
systému,
úloha
občana
v demokratické společnosti); principy demokracie jako
objasní nový pohled na člověka a na pozemský formy vlády a způsobu rozhodování (demokracie jako
protiváha diktatury a anarchie); formy participace
život
porovná rozdíly mezi středověkem a dobou občanů v politickém životě
renesance a humanismu, zejména v životním
MKV – etnický původ (rovnocennost a rovnoprávnost
stylu, pohledu na život a vědu
vyjmenuje významné představitele renesance a etnických skupin a kultur, postavení národnostních
menšin, projevy rasové nesnášenlivosti), princip
humanismu
sociálního smíru a solidarity (otázka lidských práv,
odstranění diskriminace a předsudků), lidské vztahy
objasní příčiny, které vyvolaly hlasy žádající
(tolerance, empatie, solidarita)
reformu církve
nastíní základní požadavky reformace
MEV – tvorba
mediálního
sdělení;
práce
se
orientuje
mezi
nejvýznamnějšími v realizačním týmu
představiteli reformace a základními rozdíly
v jejich učení
Z - orientace na mapě
vlastními slovy popíše šíření reformace ČJ - novověká literatura
F, Ch, Bi - významné objevy
v Evropě a postoj katolíky k ní
rozpozná hlavní příčiny vzniku konfliktu a
stručně charakterizuje jednotlivé fáze třicetileté
války, s důrazem na válku českou
charakterizuje a na příkladech demonstruje
důsledky třicetileté války v Evropě
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PANOVNICKÝ ABSOLUTISMUS


OSVÍCENSTVÍ A OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS






VELKÁ
FRANCOUZSKÁ
NAPOLEON

REVOLUCE

A 



19. STOLETÍ – VĚK PÁRY A REVOLUCÍ







SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU




charakterizuje panovnický absolutismus a jeho
boj
s ideou
stavovské
monarchie
a
parlamentarismu
rozpozná základní projevy panovnického
absolutismu
objasní nový myšlenkový proud a jeho základní
rysy a ideje; rozpozná dopad nových názorů na
společnost
vyjmenuje hlavní představitele
porovná panovnický a osvícenský absolutismus
rozpozná důvody, které vedly ke vzniku
osvícenského absolutismu a objasní jeho
projevy
rozpozná příčiny vedoucí k revoluci a stručně
vlastními slovy popíše její průběh včetně
napoleonských válek
objasní
postoj
evropských
velmocí
a
společnosti k revoluci
rozpozná a analyzuje přínos VFR pro moderní
dějiny
vysvětlí pojem průmyslová revoluce a její
dopad na společnost
rozpozná změny ve společnosti 19. století a
charakterizuje příčiny, které k nim vedly
analyzuje
dopad
společenských
a
hospodářských změn na další vývoj
objasní nástup občanské společnosti v Evropě
a úlohu revolucí v tomto procesu
se orientuje v nejdůležitějších objevech a
vynálezech doby i v jejich přínosu pro
současnost
vysvětlí pojmy pacifismus, militarismus a
nacionalismus v souvislosti k mezinárodním
vztahům
se
orientuje
v mezinárodních
vztazích
evropských velmocí vedoucích k utváření dvou
nepřátelských bloků
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VĚK JAGELLONSKÝ





ČESKÉ ZEMĚ POD VLÁDOU HABSBURKŮ








VÝVOJ
V NA
KONTINENTU

AMERICKÉM

A

AFRICKÉM 


UMĚLECKÉ STYLY



objasní situaci při nástupu Jagellonců a vznik
česko-uherské personální unie
vysvětlí princip stavovské monarchie
orientuje se ve společenské a hospodářské
situaci
charakterizuje pozdní gotiku a vyjmenuje
nejvýznamnější představitele a památky tohoto
slohu
charakterizuje situaci při nástupu Habsburků
rozpozná význam a postavení zemí Koruny
české v rámci habsburského soustátí
orientuje se ve změnách, ke kterým docházelo
v hospodářství, společnosti, životním stylu,
politickém a kulturním životě
vysvětlí pojmy a objasní význam: Česká
konfese, Rudolfův Majestát, Pragmatická
sankce, nevolnictví, robota, berní rula a katastr,
reformy Marie Terezie a Josefa II., Národní
obrození
objasní vzrůstající zájem české společnosti o
politický život; nastíní základní rysy české
politiky 19.století
charakterizuje průběh průmyslové revoluce
v českých zemích
charakterizuje
nejvýznamnější
historické
události na těchto kontinentech
orientuje
se
v dopadech
evropského
kolonialismu na tato území
vyjmenuje umělecké styly dominující v Evropě
v novověku, rozpozná jejich základní znaky a
uvede významné představitele a jejich díla

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Období novověku v našem regionu – využití databáze všech materiálů k poznání období novověku v našem regionu (památky renesanční a barokní kultury,
třicetiletá válka a majetky Albrechta z Valdštejna v severních Čechách, působení významných osobností tohoto období na území regionu – Josef II., Napoleon
Bonaparte atd., dokumentace rozvoje průmyslu)
 Ročníkové práce – využití databáze dokumentů k zadávání ročníkových prací (pro tercii)
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií
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KVARTA
učivo

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

VZNIK ČESKOSLOVENSKA

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 vysvětlí příčiny vzniku konfliktu
 se orientuje v nepřátelských koalicích a jejich
spojencích a cílech
 zhodnotí průběh konfliktu a vědecký pokrok
dosažený během války
 objasní důsledky války a její dopad na
společnost
 nastíní cíle a výsledky konference ve Versailles

Projekt: Výlet do historie (návštěvy muzeí, galerií,
zámků, skanzenů, projekty v rámci třídy i mimo ni,
referáty).





„ZLATÁ“ 20. LÉTA 20. STOLETÍ




SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE






NÁSTUP TOTALITNÍCH REŽIMŮ




OSV – osobnostní rozvoj (rozvoj schopností a
poznávání;
seberegulace
a
sebeorganizace;
kreativita); sociální rozvoj (komunikace, kooperace a
kompetice); morální rozvoj

VDO – občan, občanská společnost a stát (listina
se orientuje v postoji české společnosti a jejích základních práv a svobod, principy a hodnoty
systému,
úloha
občana
představitelů k válce a k Rakousku-Uhersku za demokratického
v
demokratické
společnosti);
principy
demokracie
jako
první světové války
formy vlády a způsobu rozhodování (demokracie jako
nastíní cíle T.G.M. a jejich prosazování
protiváha diktatury a anarchie); formy participace
v zahraničí
občanů v politickém životě
vysvětlí
kroky
k přípravě
vyhlášení
samostatného státu a
popíše průběh
MKV – etnický původ (rovnocennost a rovnoprávnost
28.10.1918
etnických skupin a kultur, postavení národnostních
menšin, projevy rasové nesnášenlivosti), princip
se orientuje ve změnách v hospodářství, sociálního smíru a solidarity (otázka lidských práv,
společnosti a životním stylu
odstranění diskriminace a předsudků), lidské vztahy
nastíní mezinárodní vztahy a hlavní tendence (tolerance, empatie, solidarita)
jejich vývoje
rozpozná hlavní příčiny vzniku hospodářské
krize a jejího rozšíření
popíše základní průvodní jevy krize
se orientuje v nejvýznamnějších pokusech o
překonání krize
zhodnotí dopad krize na společnost a
mezinárodní vztahy
objasní hlavní příčiny krize demokracie
v Evropě
se
orientuje
v pojmech
nacionalismus,
totalitarismus, extrémní levice a extrémní

MEV – tvorba
mediálního
v realizačním týmu

sdělení;

práce

Z - orientace na mapě
ČJ - literatura 20. století
F, Ch, Bi - vědecko-technický pokrok
VO - státní zřízení, demokracie, nedemokratické režimy
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ČESKOSLOVENSKO V DOBĚ PRVNÍ REPUBLIKY








ČESKOSLOVENSKO V DOBĚ DRUHÉ REPUBLIKY 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA








PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, SLOVENSKÝ 
ŠTÁT




pravice
rozezná hlavní rozdíly a společné rysy
totalitních systémů
popíše nástup fašismu, nacismu a komunismu
k moci
charakterizuje politiku appeasementu
nastíní územní utváření nové republiky
se orientuje v politickém systému první
republiky
objasní hlavní cíle zahraniční politiky
popíše
vývoj
republiky s důrazem
na
hospodářství, společnost a kulturu
rozpozná hlavní problémy první republiky a
snahy o jejich řešení
popíše „cestu“ k Mnichovu a jeho dopad na
československou společnost
rozpozná hlavní krizové body okleštěné
republiky
nastíní situaci do vyhlášení Protektorátu Čechy
a Morava
vysvětlí příčiny vzniku konfliktu
vymezí nepřátelské koalice a jejich spojence
popíše průběh konfliktu na jednotlivých
frontách
se orientuje v nejdůležitějších konferencích
protihitlerovské koalice a jejich vlivu na
poválečné uspořádání světa
zhodnotí vědecký pokrok dosažený během
války
objasní důsledky války a její dopad na
společnost
popíše v politickou, hospodářskou, kulturní a
společenskou situaci v protektorátu
se orientuje v hlavních proudech a cílích
domácího protinacistického odboje
objasní kroky československých politiků v exilu
nastíní vývoj Slovenského štátu
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STUDENÁ VÁLKA








ROZPAD KOLONIALISMU A TŘETÍ SVĚT




ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989







vysvětlí příčiny vzniku rozděleného světa
popíše utváření bloků, s důrazem na jejich
integraci
nastíní kritické momenty komunistického bloku
se orientuje v hlavních „horkých“ konfliktech
studené války
objasní politiku odzbrojení
rozpozná hlavní příčiny rozpadu východního
bloku a popíše jeho průběh
nastíní příčiny a průběh rozpadu koloniálních
říší
posoudí postavení rozvojových zemí v průběhu
studené války
popíše vnitropolitickou situaci po válce a boj
demokratických sil s komunismem
objasní změny v hospodářství
nastíní příčiny změny zahraničně politické
orientace a postavení Československa v rámci
východního bloku
se orientuje v dopadech komunistického režimu
na společnost s přihlédnutím k politickým
procesům
posoudí vliv státu na kulturu

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Kulturní a hospodářská úroveň regionu – využití textových dokumentů a databáze fotografií ke sledování vývoje, porovnání minulosti a současnosti,
vyhledávání znaků soužití německého a českého obyvatelstva v regionu
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií

