
 

                                                                         
 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

ONLINE VÝUKOVÁ PLATFORMA 
„Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ 

 

Termín: středa 13. listopadu 2019 
Čas: 16:00 - 19:30 h 
Místo konání: Liberec, Katedra historie TU v Liberci, Komenského 314 / 2 
Místnost: P301 
Organizátor: Živá paměť, o. p. s. (www.zivapamet.cz)  
Lektorka: Šárka Jarská, Ph.D. 
Vybavení: Vlastní notebook není nutný, učebna je vybavena počítači. 
 
 

PROGRAM 
 

16:00 – 16:30 hod. 
Představení tématu 
Nucená práce obyvatel českých zemí pro německé válečné hospodářství v letech 1939-1945 
Jaký byl rozsah nucené práce pro nacistické Německo za 2. světové války? Jak tento fenomén 
postihl obyvatelstvo tehdejšího protektorátu a dalších evropských zemí? Stručně shrneme 
fenomén nucené práce v celoevropském kontextu a budeme se podrobně věnovat jednotlivým 
skupinám nuceně nasazených z českých zemí. 
 
16:30 – 19:30 hod. 
Práce s online výukovou platformou  
Stručné představení online výukové platformy, registrace do platformy a individuální práce 
v online systému. Shrnutí funkcí výukové platformy v režimu pro studenty a představení 
speciálních funkčních prvků pro pedagogy - tematické vyhledávání, vytváření pracovních 
skupin studentů a správa jejich složek, zadávání vlastních úkolů do online prostředí, přístup  
k didaktickým komentářům, možnost zadání vlastních komentářů k jednotlivým úkolům. 

 
 

http://www.zivapamet.cz/


 

CO VŠECHNO VÝUKOVÁ PLATFORMA OBSAHUJE? 

Platforma představuje inovativní výukovou pomůcku pro učitele dějepisu a společenských 
věd, kterou mohou využívat při výuce moderních dějin. Věnuje se především období druhé 
světové války, s tematickým zaměřením na nucenou a tzv. otrockou práci, s přesahem do 
poválečného období, především do roku 1968, kdy někteří pamětníci reflektují události 
související s okupací tehdejšího Československa armádami Varšavské smlouvy. 
Výukové materiály jsou postaveny na sedmi krátkých životopisných filmech (cca 25 minut), 
sestavených z osobních výpovědí pamětníků. Pamětníci reprezentují hlavní skupiny obětí 
nucené práce v českých zemích v letech 1939–1945 (vězně koncentračních táborů i civilní 
nuceně nasazené). Každý film je doplněn o jedinečné dobové dokumenty, fotografie a sérii 
úkolů pro práci s filmem. Při práci s platformou mohou žáci a studenti využívat online 
informační texty, lexikon a podrobnou časovou osu událostí k tématu druhé světové války a 
nucené práce. Součástí platformy je rovněž informační film o nucené práci a jejím odškodnění, 
který žákům usnadní zasazení osobních příběhů do historického kontextu. 
Výuková platforma je dostupná zdarma na www.nucenaprace.cz. Výsledky své práce si 
uživatelé mohou v online prostředí pod svým profilem ukládat, tisknout nebo přímo 
prezentovat. Učitelé mohou zakládat profily pro své žáky, vytvářet studijní skupiny a sledovat 
výsledky práce svých žáků přímo pod svým profilem. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou jsou žáci vyšších ročníků druhého stupně základních škol, středních škol, 
gymnázií, pedagogických škol a studenti pedagogických fakult na univerzitách. 
 

VYUŽITÍ VE VÝUCE 
Výuková platforma najde díky širokému záběru témat, která pamětníci v rozhovorech zmiňují, 
využití nejen ve výuce dějepisu, ale také v dalších předmětech jako základy společenských 
věd, literatura, etika, občanská nauka a výchova nebo anglický jazyk. Jeden z rozhovorů je 
veden v angličtině, rovněž část doprovodných materiálů je v tomto případě anglicky. Tyto 
materiály jsou tak připraveny pro učitele, kteří chtějí propojit výuku anglického jazyka s 
tématem moderních dějin. Platforma je využitelná jak v běžné výuce, tak v projektovém 
vyučování a dějepisných seminářích. 
 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Online výukovou platformu připravila obecně prospěšná společnost Živá paměť ve spolupráci 
s projektovým partnerem z Německa - Centrem pro digitální systémy (CeDiS) Svobodné uni-
verzity v Berlíně. Z české strany se na projektu podíleli vedle Živé paměti také odborníci z Pe-
dagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, didaktici a pedagogové z praxe. Projekt byl reali-
zován za finančního přispění berlínské nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Erin-
nerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ). 
 

SEŠIT PRO UČITELE 
Výuková platforma je od 4. května 2016 dostupná online na webových stránkách 
www.nucenaprace.cz. Online verzi doprovází tištěný sešit Příručka pro učitele k online 
výukové platformě, který je průvodcem online výukovými materiály. Nabízí informační texty, 
odborné studie,  didaktické komentáře a modely využití platformy ve výuce. V elektronické 
podobě je příručka učitelům k dispozici ke stažení ve formátu PDF na stránkách výukové 
platformy www.nucenaprace.cz (po registraci jako „vyučující“). Více informací o výukové 
platformě najdete zde: http://www.zivapamet.cz/index.php?id=784 
Další informace Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese: jarska@zivapamet.cz  nebo 
na tel. 601 328 118. 
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