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Předmět: D Ě J I N Y K U L T U R Y
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je seznámit žáky s kanonickými díly evropské a mimoevropské civilizace a synchronně sledovat vývoj v oblasti umění výtvarného, hudebního
a literárního v kontextu politické historie a filozofických a náboženských systémů. Žáci se seznámí nejen s obsahovou, ale i s formální stránkou umělecké
tvorby a zhodnotí duchovní i materiální odkaz primárně intencionální i primárně estetické tvůrčí činnosti minulosti a nedávné minulosti. Zvláštní důraz je
věnován interpretaci jevů současného kulturního života z pohledu jejich geneze a historické transformace.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět se vyučuje ve druhém ročníku (sexta, 2. A). Hodinová dotace činí 2 hodiny týdně. Žáci nejsou v rámci standardní výuky děleni do skupin.
Dějiny kultury jsou součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti, samostatnému vyhledávání informací, jejich kritice a interpretaci
 seznamuje žáky se základní terminologií a základními teoretickými poznatky
 multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se studenty o konkrétních fenoménech
 vede žáky k samostatné prezentaci výsledků své práce a studia
 vede žáky k týmové či skupinové spolupráci
 vhodnými úkoly vede žáky ke správnému zacházení s informacemi a přístupu k uměleckým artefaktům
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře efektivity a originality zpracování
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům společenské vědy, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, informační a komunikační
technologie a český jazyk. V dílčí podobě též k předmětům vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
- Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globalizační a rozvojové procesy
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
- Žijeme v Evropě
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Multikulturní výchova (MKV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
- Psychosociální aspekty interkulturality
- Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Mediální výchova (MEV)
- Média a mediální produkce
- Mediální produkty a jejich významy
- Uživatelé
- Účinky mediální produkce a vliv médií
- Role médií v moderních dějinách
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

POJEM KULTURY
ÚVOD DO UČIVA
Vymezení základních pojmů
Rozvržení témat, plán práce

Žák:
 dokáže formulovat na základě
dokladů svou definici kultury

I. PRAVĚKÉ UMĚNÍ A RITUÁL
Paleolit, mezolit, neolit, eneolit, doba bronzová,
doba železná; pravěké umění v českých zemích,
Keltové, Germáni





průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
konkrétních profilace názorů

dokáže popsat na základě konkrétních dokladů
pravděpodobný vývoj pravěkého lidstva
od procesu hominizace po objev zpracování
železa
identifikuje významné artefakty

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur, multikulturní
diskuse a přesahy

II. UMĚNÍ PŘED ROZVOJEM ANTICKÝCH
KULTUR A POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ
Egypt: architektura, sochařství, malířství, užité
umění; helénismus; Mezopotámie: architektura,
sochařství; umění Sumeru, Babylónie a Asýrie



identifikuje významné artefakty a představí OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
dění
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

III. UMĚNÍ ANTICKÉHO STŘEDOMOŘÍ A
ZÁKLADY VĚDY
Umění starověké Kréty, kultura krétsko-mykénská;
klasické Řecko: architektura, sochařství, keramika;
helénismus; umění Etrusků; římská architektura,
architektura užitková, sochařství, malířství



identifikuje významné artefakty a představí OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
dění
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

IV. UMĚNÍ RANÉHO KŘESŤANSTVÍ A

KONSTITUCE CÍRKEVNÍHO UČENÍ
Křesťanská antika: baziliky, katakomby, sochařství,
mozaiky, knižní iluminace; umění Byzance a jeho

vliv na Evropu; karolinská a otonská renesance;
umění severní Evropy

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
vysvětlí
vliv
náboženské
představy
na formování kulturního diskursu

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek
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V. UMĚNÍ VÝCHODU A JEHO MYŠLENKOVÉ
ZDROJE
UMĚNÍ STAROVĚKÉ ČÍNY A INDIE
Čínská kultura, architektura a města; Indické
město, umění a řemeslo
UMĚNÍ ARABSKÉHO SVĚTA
Architektura, umělecké řemeslo



VI. ROMÁNSKÉ UMĚNÍ A FENOMÉN SVĚTCŮ
Architektura, sochařství a malířství; česká
románská architektura a umění








VII. GOTIKA A MYSTIKA
Architektura, sochařství, malířství; architektura,
sochařství, malířství nástěnné, deskové malby a
knižní iluminace v českých zemích





VIII. RENESANCE A ŽIVOT VE MĚSTĚ
Italská renesance: architektura, sochařství,
malířství; německé a nizozemské malířství;
renesance v českých zemích; manýrismus





IX. EVROPSKÉ BAROKNÍ UMĚNÍ A FENOMÉN
HUDBY
Architektura, sochařství, malířství; holandské a
vlámské malířství; rokoko




identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
vysvětlí
vliv
náboženské
představy
na formování kulturního diskursu

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
vysvětlí
vliv
náboženské
představy
na formování kulturního diskursu
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
vysvětlí
vliv
náboženské
představy
na formování kulturního diskursu
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
vysvětlí
vliv
humanistického
myšlení
na formování kulturního diskursu
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
identifikuje
ukázky
hudebních
skladeb
významných představitelů daného období a
rámcově představí základní hudební formy

OSV – práce v týmech a skupinách
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
HV – notace a hudební formy
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek
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X. ČESKÉ BAROKO A LIDOVÁ ZBOŽNOST
Architektura – sakrální, profánní, lidové baroko;
sochařství a malířství
ČESKÉ (PŘED)VÁNOČNÍ TRADICE
Betlemářství, koleda, pověry






XI. KLASICISMUS, JEHO PROJEVY
V REALISMU A FENOMÉN MÓDY
Klasicistní a empírová architektura, sochařství,
malířství – svět, české země; realistické malířství a
sochařství – Evropa, české země






XII. HUDBA ROMANTISMU A
NOVOROMANTISMU





XIII. ROMANTISMUS, JEHO PROJEVY V
HISTORISMU 19. STOL. A ZJEVENÍ VENKOVA
Architektura, sochařství, malířství – svět, české
země; výtvarní umělci okruhu Národního divadla



XIV. IMPRESIONISMUS A POSTIMPRESIONISMUS NEJEN V MALBĚ
Malířství, sochařství, významní umělci; český
impresionismus







identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
vysvětlí vliv sociálního prostředí na formování
kulturního diskursu
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR
interpretuje konkrétní fenomén oblasti lidových
tradici

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur, multikulturní
diskuse a přesahy
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek
D – historicko-politický vývoj českého území

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
vysvětlí vliv antického ideálu na formování
kulturního diskursu
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR
identifikuje
ukázky
hudebních
skladeb
významných představitelů daného období

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

identifikuje
ukázky
hudebních
skladeb
významných představitelů daného období
dokáže rámcově představit hudební formy a
jejich proměny
dokáže interpretovat obsah a smysl zvoleného
konkrétního instrumentálně vokálního díla

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
D – biografické informace slavných osobností
HV – notace a hudební formy
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
žák představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
představí
nejvýznamnější
diference
v autorském přístupu k umělecké tvorbě

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek
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XV. SECESE A ŽIVOTNÍ STYL
Architektura, sochařství, malířství, grafika, užité
umění – svět, české země



identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

XVI. SYMBOLISMUS, DEKADENCE A TABU

EROTIKY
Malířství, sochařství, významní umělci; pointilismus


identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

XVII. EXPRESIONISMUS, KUBISMUS A

SURREALISMUS
Charakteristika směru, významní umělci, kanonická
díla; skupiny Die Brücke a Der Blaue Reiter;

expresionismus v českých zemích
Malířství, sochařství, významní umělci, kánonická
díla; kubismus v českých zemích – malířství,
sochařství, architektura

identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

XVIII. UMĚNÍ 20. STOLETÍ
Futurismus, fauvismus, konstruktivismus,
abstraktní malířství, dadaismus, ruské malířství –
lučismus, suprematismus; charakteristika směrů,
významní umělci, kánonická díla
Funkcionalismus, Bauhaus, moderní architektura,
postmoderní a současná architektura,
nejvýznamnější památky a architekti – svět, české
země
Trendy a směry, významní umělci a jejich tvorba;
op-art, informel, geometrická abstrakce, pop-art,
nová figurace, hyperrealismus



identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
představí nejvýznamnější památky daného
období na území ČR

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

XIX. ČESKÉ A EVROPSKÉ UMĚNÍ 2. POL. 20.
STOLETÍ A PROBLÉM (NE)ANGAŽOVANOSTI
Výtvarné umění a architektura nacismu a
komunismu, propaganda, zneužití výtvarného
umění; malířství, sochařství – trendy a směry,
významní umělci a jejich tvorba, výtvarné skupiny;



identifikuje významné artefakty a představí
motivy, jež se uchovaly v následném kulturním
dění
představí nejvýznamnější památky daného
období v kontextu světového umění

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
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abstraktní směry, figurativní směry, konceptuální
umění, happeningy a performance, land-art,
postmoderna; socialistický realismus – architektura,
malířství, sochařství, grafika
XX. SEX A EROTIKA V UMĚNÍ

památek



interpretuje
zobrazení
erotiky
v umění
v intencích přirozeného zájmu o obecně lidskou
problematiku
v kontextu
teologického
a
racionalistického pojetí existence života

OSV – práce v týmech a skupinách, diskuse,
profilace názorů
EGS – inspirace uměním a kulturou zemí EU a
světa; reakce na témata EU a globalizace
MVK – inspirace uměním jiných kultur
MEV – archivace a digitalizace uměleckých
památek

Uplatnění výstupů projektu HSND
 Historický kontext uměleckého vývoje na příkladu historických památek v našem regionu – využití databáze všech materiálů k poznání kulturního dědictví
v našem regionu (relikty románských, gotické, renesanční, barokní a mladší památky, archeologické nálezy a dějinně politické příčiny změn v krajině).

