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Asociace učitelů dějepisu České republiky 
History Teachers Association of the Czech Republic 

 
POZVÁNKA NA XVI. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD 9. – 10. DUBNA 2005  V NÁRODNÍM MUZEU 
 

V Praze dne 15. února 2005 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dvoudenní  jarní seminář navazuje na předchozí témata akreditovaného cyklu  Nové pohledy na vývoj české státnosti, v 
němž jsme na předchozích seminářích již absolvovali řadu témat z našich dějin. V řadě hodnotících dotazníků účastníci uváděli 
návrhy na opětovné vystoupení některých z nich. Tentokrát bude vyhověno těm, kteří se před čtyřmi lety rádi setkali s 
ředitelem Historického ústavu AV ČR prof. PhDr. Jaroslavem Pánkem. Požádali jsme ho tentokrát o vystoupení z oblasti 
jeho badatelské práce – počátků novověku. Do našeho cyklu navrhl téma Český stát a jeho postavení v utváření habsburské 
monarchie. 

Druhou významnou osobností a naším hostem bude přední slovenský historik, který za námi přijede z Bratislavy, PhDr. 
Ivan Kamenec,  CSc. Pracuje v Historickém ústavu SAV v Bratislavě, je autorem řady monografií, například  Slovenský štát 
(1939-1945), Praha 1992, Po stopách tragédie Bratislava 1991, Tragédia politika, kňaza a človeka (Dr. Jozef Tiso 1887-1947), 
Bratislava 1998, Hľadanie a blúdenie v dejinách, Bratislava. Požádali jsme ho o téma společného státu Čechů a Slováků v 
letech 1918–1939 a vzniku Slovenské republiky v roce 1939. Uvítat ho na našem semináři bude pro nás výjimečná 
příležitost. 

Seminář patří do metodických akcí akreditovaných MŠMT jako vzdělávací akce ASUD pod číslem  29406/2003-25-154 
ze dne 9. prosince 2003. Účastnický poplatek 350,- Kč může škola uhradit převodem na konto 1926 1573 99 / 0800 u České 
spořitelny v Praze 1, Václavské nám. 16, ale lze jej i zaplatit hotově  na místě proti potvrzení.  Zjistěte přesně, jaký dokument 
vyžaduje škola platící převodem na naše konto jako doklad a případně připište na přihlášku (dodatečné žádosti ekonomů 
škol na vystavení faktury nebo jiného daňového dokladu nám zbytečně přidělává práci a vyžaduje další peníze na poštovné, 
které bychom museli zvlášť účtovat ). 

Kapacita sálu umožňuje pozvat i další zájemce z řad vašich kolegů – nečlenů ASUD – avšak poplatek za účast je 
pochopitelně vyšší (o 60,- Kč).  Nedělní program – historická exkurze – je na druhé straně. 

Seminář bude spojen s volební valnou hromadou s hodnocením činnosti za rok 2004. Zprávu umístíme na naši webovou 
stránku, abychom ji nemuseli číst celou a co nejvíce času mohli věnovat diskusi o aktuálních otázkách, např. RVP aj. Členové 
ASUD účastnící se valné hromady obdrží jako obvykle nějaký příspěvek do své odborné knihovničky a tentokráte také 
novou podobu prémie – CD s 80´ zvukových dokumentů z archivu Českého rozhlasu, kterou vydalo jako přílohu Dějin 20. 
století nakladatelství Dialog (školy, které si zakoupí učebnici si ho budou moci do kabinetů koupit za 169,– Kč). 

Těšíme se opět na setkání s pravidelnými účastníky seminářů i na další, kteří se rozhodli do Prahy a Národního muzea se 
vypravit, na nové členy přihlášené do naší asociace v posledním období i naše hosty –  zájemce o přednášky a exkurzi. 

Výbor ASUD 

P Ř I H L Á Š K A 
Přihlašuji se na jarní vzdělávací seminář pořádaný Asociací učitelů dějepisu ČR v sobotu a v neděli 9.–10. dubna 2005 
(začátek 9.4. v 9,30 hod.) v Národním muzeu v rámci vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT pod číslem 29 406/2003-
25-154 ze dne 9. prosince 2003. Součástí semináře je nedělní historická exkurze do několika objektů a prostor Nového Města 
(Emauzy, kostel sv.Jana na Skalce, architektura a plastiky na náměstí F. Palackého) s odborným výkladem. Zájemci mohou 
zavítat i do blízké krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 
Jméno _____________________________________________ Škola ___________________________________ 
Adresa _____________________________________ PSČ ________ e-mail _____________________________ 
*/ Účastnický poplatek 350,- Kč uhradí škola převodem na konto u České spořitelny Praha 1, Václavské nám. 16, č. 1926 1573 99 / 0800. 
K identifikaci platby je třeba uvést jako variabilní symbol Vaše evidenční číslo v naší kartotéce (uvedené na obálce – jinak dochází 
k problémům). Sdělte ho proto pracovníkům, kteří budou platbu posílat. Pokud by se semináře chtěl účastnit někdo další – nečlen ASUD, je 
poplatek o 60,- Kč vyšší. 
*/ Poplatek uhradím v hotovosti na místě 

NUTNÉ: nedělní exkurze se zúčastním - nezúčastním*/ 
*/ nehodící se škrtněte 
Přihlášku můžete poslat i e–mailem (asud@volny.cz) nebo faxem (251 561 389) 

 
  

podpis účastníka       škola 

V  dne  



NAŠE VÝROČÍ – 10 LET ASUD – CHCEME PŘIPOMENOUT TAKÉ NAŠIMI PRACEMI 
 
• Výzva: pokud budete ochotni přispět K VÝSTAVCE PRACÍ ČLENŮ ASUD připravenou v rámci 10. výročí  
asociace, uvítáme jak Vámi vytvořené pomůcky, drobné publikace např. k regionální historii, práce žáků a 
studentů, které jste vedli, školní časopisy, práce vytvořené ve spolupráci s muzei, galeriemi nebo obcemi atd. 
zašlete je předem nebo přivezte na seminář. Výstavka by se měla stát inspirací pro kolegy v oborech, jimž se  zatím 
nevěnovali nebo podnětem k dalším nápadům, které se jim mohou hodit. 
• Podělit se o své zkušenosti a získat nové podněty od svých kolegů, to patří mezi cíle, které jsme si vložili do 
stanov a které se snažíme realizovat např. i v našich metodických sbornících. Popřemýšlejte také, zda byste 
nemohli nebo nechtěli napsat o své práci do dalšího Informačního listu. 
• Na semináři budeme mít opět i dosud vydané sborníky, které členové dostávají zdarma v rámci členství. Pokud 
by měla škola zájem zařadit je do učitelské knihovny, jejich cena je 90,- Kč, poraďte se s vedením. Stejně tak v 
případě učebnic Dialogu – nabídneme zde poslední díl – Dějiny 20. století, pracovní sešity a metodickou příručku, 
které vyšly v srpnu m.r.; v NM je možné koupit je se slevou 10%  (cena na školách 169,- Kč, ve volném prodeji na 
trhu za 245,– Kč). Pokud by měl někdo zájem i o učebnice a sešity Dialogu pro 6.- 8. třídu, sdělte nám to e-mailem, 
abychom publikace přivezli. 
• Valná hromada je volební. Máte–li návrhy na nové členy výboru, zašlete je v průběhu února a března. Uvítáme 
i připomínky k obsahu webové stránky, články a návrhy k obsahu Informačních listů event. připomínky k 
pomůckám, jejichž autory jsou členové ASUD (pro Kartografii, SPL–Práce, Dialog). 
 

 
PROGRAM SEMINÁŘE: 
 
Sobota: 
  9,30 - 11,00 hod.: Prof. PhDr. Jaroslav Pánek 

- Český stát a jeho postavení v utváření habsburské monarchie, diskuse 
11,00 - 11,30 hod.: přestávka 
11,30 - 13,00 hod.: valná hromada 

(zpráva o činnosti, zpráva finanční, zpráva revizní, zpráva o zahraničních kontaktech, event. z regionů) 
diskuse ke zprávám, volba nového výboru 

14,00 - 16,00 hod.: PhDr. Ivan Kamenec 
- Česko-slovenské vztahy v období první republiky a vznik Slovenské republiky v roce 1939, diskuse 

 
Neděle: 
9,30 – 12,30 hod.: Historická exkurze pod vedením pracovnice PIS Mgr. J. Náprskové 

 Klášter Emauzy – architektura a gotické fresky v ambitu 
 Dientzenhoferova stavba kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce 
 náměstí Pod Emauzy, náměstí Palackého, architektura a plastiky 

Po prohlídce mohou zájemci navštívit ještě kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici s expozicí 
heydrichiády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUD   Tel/fax:    IČO:   Bank.spojení: Česká spořitelna 
Tomkova 1  251 561 389  629 32 403  Václavské nám. 16, Praha 1 
150 00 Praha 5  e-mail:asud@volny.cz    1926157399 / 0800 


