
 

1. Reflexe zhlédnutého filmu  
a proběhlé debaty s lektorem 

 
 
2. Kdo byl Reinhard Heydrich?
Jakou měl Reinhard Heydrich  
(7. 3. 1904 – 4. 6. 1942) pozici v hierarchii 
nacistického Německa? 
S jakými úkoly dorazil 27. září 1941 do 
Prahy jako zastupující říšský protektor pro 
Protektorát Čechy a Morava? 
Co obnášela funkce říšského protektora? 

Reinhard Heydrich patřil k hlavním iniciátorům tzv. 
konečného řešení židovské otázky, jehož konkrétní 
podoba a provedení bylo dojednáno v rámci 
konference ve Wannsee 20. ledna 1942. Této 
konferenci Heydrich osobně předsedal. 

 
Co si představujete pod pojmem  
„konečné řešení židovské otázky“? 
Jaké důsledky mělo pro příslušníky 
židovského národa? 
Jak bylo v praxi realizováno?

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy

Úkol – forma (10 minut):  
pedagog vyzve studenty ke krátké reflexi vzdělávacího 
programu. Každý student naformuluje na základě vlastní 
úvahy poselství nebo smysl filmové projekce (maximálně 
do dvou vět), kterou zhlédl na festivalu. 

Festival dokumentárních filmů  
NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ
III. ročník festivalu dokumentárních filmů o 20. století, jehož hlavní tématem  
je operace Anthropoid ve filmu.

EDUKAČNÍ MATERIÁL K FILMOVÉMU FESTIVALU 
Projektová hodina pro dějepis a společenskovědní předměty

Termín festivalu: 7.–12. listopadu 2022 

Autor edukačního materiálu: Jan Samohýl

Historická spolupráce: Kryštof Zeman 

www.muzeum20stoleti.cz

„Jsou to takovíto lidé (Češi): jedni jsou dobré rasy 
a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme 
poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném 
pólu: jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. 
Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. 
Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím 
přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející 
lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy. 
U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí 
udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde 
a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože 
je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale 
nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. 
Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti 
jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá 
vůdcovská vrstva.“ 

Z projevu Reinharda Heydricha na téma 
„konečné řešení české otázky”, který 
pronesl 2. října 1941 v Černínském paláci 
v Praze, sídle říšského protektora.

Úkol – forma (15 minut): 

pedagog rozdělí třídu přibližně po pěti studentech, 
kteří se po kratší poradě přihlásí k prezentaci; k přípravě 
odpovědí na otázky lze použít internet, učebnici nebo 
další zdroje; následuje diskuze. Postupně studenti 
v debatě odpovídají na stanovená témata.



 
3. Krycí názvy pro válečné 
operace
Operací Anthropoid se označovala speciální akce, 
jejímž hlavním posláním byla likvidace zastupujícího 
říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava 
Reinharda Heydricha. Na tento delikátní úkol byli 
z Velké Británie vysláni parašutisté Josef Gabčík a Jan 
Kubiš. Krycí názvy pro válečné operace se používaly 
(a používají) standardně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Myšlenková reflexe nad 
atentátem jako takovým
V dějinách filosofického a etického myšlení se 
opakovaně diskutovaly a stále se diskutují témata 
týkající se práva člověka na život. Je toto právo 
absolutní? V jakých situacích ztrácí člověk toto právo? 
Kdo má pravomoc nad obdobnými rozhodnutími?  
Již ve středověku se objevuje pojem „spravedlivá 
válka“ a i dnes se můžeme ptát po moralitě atentátu  
na politického vůdce. Lze toto téma dnes aktualizovat?  
Je dnešní společnost humánnější?  
Je důležité si pokládat základní otázky, jako je právo  
na život, i v dnešní době?

Úkol – forma (10 minut):  
následující úkol má vyvolat diskuzi ve třídě. Studenti 
si krátce promyslí odpovědi na stanovené otázky 
a pedagog následně moderuje diskuzi.

Zjistěte, co se stalo s ostatky Josefa 
Gabčíka, Jana Kubiše a dalších 
československých vojáků padlých  
v Resslově ulici.

Úkol – forma (10 minut):  
studenti individuálně přiřadí k sobě pojmenování akcí, 
jež se vážou k 2. světové válce, s jejich účelem a datem 
zahájení (případně realizace). Následně s pedagogem 
úkol opraví a popřípadě doplní.

1. Operace Overlord

2. Operace Zinc

3. Operace Barbarossa

4. Akce Kutschera

5. Operace Valkýra

6. Akce Albrecht I.

1. Neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera/  
20. červenec 1944 

2. Likvidace velitele SS zvaného „Varšavský kat“/  
1. únor 1944

3. Útok nacistického Německa na Sovětský svaz/ 
22. červen 1941

4. Zatýkací akce gestapa na území Protektorátu 
Čechy a Morava, jež se týkala významných 
představitelů českého národa/  
1. září 1939

5. Parašutistický výsadek z Velké Británie na 
Moravě ve složení Oldřich Pechal, Arnošt Mikš 
a Viliam Gerik, který skončil tragicky/  
27. březen 1942

6. Spojenecká invaze do Německem okupované 
Normandie/  
6. červen 1944 

Fotografie Josefa Gabčíka a Jana Kubiše  
(Vojenský historický ústav)


