
Přelom 19. a 20 století s Alfredem Löw-Beerem  

edukační program 

 

Cílová skupina: SŠ a gymnázia 

Časová dotace: 45 minut 

Počet lektorů: 1 

Počet studentů: 15, max. 20 

Programy jsou realizovány každé úterý po předchozí rezervaci. 

 

Požadavky na provoz: lektor potřebuje 10 minut před začátkem a 10 minut po skončení programu k úklidu 

a kontrole pomůcek. Ve dnech, kdy budou objednány programy, je vhodné, aby službu vykonávali tedy 

celkem 3 průvodci (1 vede program, 1 neustále obstarává chod pokladny, 1 podává výklad v patře pro běžné 

návštěvníky) – popř. jinak dle dohody s lektory. 

 

Pedagogický záměr:  

Studenti spojí své znalosti o tzv. velkých dějinách s regionální historií a konkrétním příběhem rodiny Löw-

Beer. Získané informace o složité společenské situaci ve střední Evropě ve vybraném období využijí při 

uvažování o vlastním životě.  

Vzdělávací cíle:  

Studenti vyjmenují významné faktory ovlivňující společenské změny přelomu 19. a 20. století. Studenti 

aplikují získané vědomosti při uvažování o současném světě. Studenti popíšou společenskou a hospodářskou 

situaci Brněnska ve vybraném období.  

Návaznost na RVP:  

Dějepis – Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti: charakterizuje proces modernizace, 

vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky.  

Dějepis – Moderní doba I. – situace v letech 1914 – 1945: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje 

sociální, hospodářské a politické důsledky; vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je 

srovnat se zásadami demokracie, objasní příčiny a důsledky agresivní politiky a neschopnosti potenciálních 

obětí jí čelit; vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů, které 

byly provázeny radikalizací pravicových a levicových protidemokratických sil.  

Použité metody:  

dialogické (diskuze, sympozium), objektové učení, kritické myšlení (program je založen na modelu EUR). 

 

Krátký popis:  

Program studentům představí osud rodiny Löw-Beer na přelomu 19. a 20. století v regionálních souvislostech 

i s odkazy na světové dějiny. Studenti budou vedeni zejména k uvědomění si složité hospodářské, mocenské 

i politické situace a jejích dopadů na osudy konkrétních lidí. Získané informace aplikují při uvažování o 

vlastním životě.  

 

Pomůcky: propisky, papíry, podložky na psaní, post-it lístečky. 

Stěžejní exponáty: Vytloukací stroj na karty, Brno, kolem 1900, ze sbírek TMB; Označení Židů za 2. světové 

války, látka s Davidovými hvězdami a nápisem Jude; mapa továren Löw-Beer, rodokmen rodiny Löw-Beer-  

Prostor: nad schody, vybrané místnosti expozice, při pěkném počasí v zahradě.  

 



Postavení programu ve vzdělávací nabídce pobočky: Jedná se o první a zkušební program nové pobočky. 

Byl připraven se zřetelem na praktický provoz a optimální náročnost pro kvalitní, avšak vytížené průvodce. 

Záměrně byla zvolena časová dotace na 1 vyučovací hodinu a počet studentů, který odpovídá jedné školní 

třídě, ačkoliv menší skupiny jsou samozřejmě vítány. Dále také byla připravena ta varianta, která pracuje s co 

nejmenším počtem finančně, prostorově a organizačně nenáročných pomůcek. Veškeré pomůcky pro pilotáž 

programu budou zajištěny zapůjčením (zajistí muzejní pedagog). Dále jsou v programu využívány pouze 

vybrané místnosti expozice, aby program nenarušoval běžný provoz vily.  

 

 

 

 
 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA 1: Přehled programu 

PŘÍLOHA 2: Scénář programu pro lektory 

PŘÍLOHA 3: Zadání úkolů 

PŘÍLOHA 4: Zpětná vazba pro pedagogický doprovod   



Přehled programu 

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

0. Přivítání ve 
vile a 
poradenský 
rozhovor 

Přivítání, kde se 
nacházíme, praktické 
poznámky (toalety apod.)  

  5 minut 

I. Evokace 

Název  Popis Cíl Pomůcky Název  

1. Připravte se 
na sympozium! 

Studenti dostávají desky se 
zadáním, ve skupinách plní 
úkol.   

Studenti vyjmenují 
významné faktory 
ovlivňující společenské 
změny ve 20. století 
(zejména se zaměřením 
na druhou světovou 
válku). 

Podložky na 
psaní, papíry se 
zadáním a post-it 
lístečky, propisky.  
 
 

5 minut. 

2. Uvědomění si významu 

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

3. Sympozium 
začíná 

V expozici jsou studenti 
vyzváni k tomu, aby po 
skupinách shrnuli vše, co si 
napsali ke konkrétním 
tématům. Poté jsou 
konfrontování s předměty 
v expozici a jejich 
příběhem/příběhem 
rodiny. Lektor pokládá 
doplňující otázky a snaží se 
je dovést k hlavnímu 
sdělení.  

Studenti vyjmenují 
významné faktory 
ovlivňující společenské 
změny ve 20. století 
(zejména se zaměřením 
na druhou světovou 
válku). 
 
Studenti popíšou 
společenskou a 
hospodářskou situaci 
Brněnska ve vybraném 
období.  
 

Vypracované 
materiály, příp. 
podle vybraných 
témat.  

15 minut.  

4. Mozaika 
doby 

Studenti jsou vyzvání, aby 
na zem nalepily lístečky 
z prvního úkolu.   

Pouze 
z předchozího. 

 

III. Reflexe 

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

5. A co já?  Každý student dostane 
jeden lísteček a napíše na 
něj událost, která ovlivňuje 
jeho život v současnosti. 
Poté je všichni najednou 
nalepí vedle lístečků o 20. 
století.  

Studenti aplikují získané 
vědomosti při uvažování 
o současném světě. 

Post-it lístečky, 
propisky pro 
všechny.  
 
 

10 minut 

0. Závěr Děkujeme za návštěvu, 
přijďte se podívat do 
expozice.  

  5 minut 

 

Časová rezerva: 5 minut.  

  



Scénář programu 

Příprava 1. Objednání: Nezapomeňte si zapsat počet, jméno kontaktní osoby, mobil, čas, 
případná omezení pohybu, popř. specifické potřeby (stačí zjistit až během poradenského 

rozhovoru, na vážnější případy učitelé většinou upozorňují sami při objednání). Ne více 
než 3 skupiny denně, ne více než 2 programy na 1 lektora denně. 

 
2. Pomůcky: Podložky na psaní, zadání, 5/6 post-it lístky pro každou skupinu, propisky 
připnout na desky. (Zadání si rozpočítejte podle počtu přihlášeným + 2 skupiny navíc, 

pokud lze; téma B: maximálně 2 skupiny). S sebou do tašky propisky pro ostatní studenty 
a post-it lístky pro všechny studenty.  

 
2. Prostor: Zkontrolovat místnosti 3 a 2 expozice, prostor pro výklad, popř. zahradu nebo 

jiné. Naplánovat si případné změny kvůli počasí nebo kolizním skupinám návštěvníků.  
 

Název Popis 
Časová 
dotace 

0. Přivítání ve 
vile a 
poradenský 
rozhovor 

Poradenský rozhovor s pedagogickým dozorem: specifické potřeby, čas 
odchodu.  
Přivítání, kde se nacházíme, praktické poznámky (toalety apod.).  
 

5 minut 

PŘESUN I První část programu probíhá v ZAHRADĚ/MÍSTNOSTI VÝKLADU (popř. jiné 
podle Vašeho uvážení a aktuální situace). Lektor jde první, vede skupinu na 
místo.  

Úvodní slovo Název program, kdo byl Alfred Löw-Beer (majitel vily, otec Grety), orientace 
(vila Löw-Beer, vila Tugendhat, Celnice).  

I. Evokace 

Název  Popis Místnost Pomůcky Časová 
dotace 

1. Připravte se 
na sympozium! 

Studenti si mají stoupnout do půlkruhu 
tak, aby stáli jeden vedle druhého, 
nikdo nesmí stát někomu jinému za 
zády. 
 
Studenti dostávají desky se zadáním, 
ve skupinách plní úkol.   
 
Lektor prochází mezi skupinami, 
zejména je třeba věnovat se skupinám 
se zadáním B: ŽIDÉ A JEJICH 
POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI. 

ZAHRADA/ 
MÍSTNOST 
VÝKLADU 

Podložky na psaní, 
papíry se zadáním a 
post-it lístečky, 
propisky.  
 
 

5 minut. 

PŘESUN II Po splnění úkolu přesun do expozice. Studenty upozornit na ostatní návštěvníky, malé 
prostory, sedání na vitríny. (U problematických skupin můžete vybrat zpět propisky). Při 
průchodu ukázat WC.  

2. Uvědomění si významu 

Název  Popis Místnost Pomůcky Časová 
dotace 

3. Sympozium 
A: 
PRŮMYSLOVÁ 
REVOLUCE 

Skupiny, které zpracovávaly 
průmyslovou revoluci, se přesunou 
lektorovi. Co se jim vybavilo? Proč si 
myslíte, že jste si měli vzpomenout 
právě na průmyslovou revoluci? 

EXPOZICE, 
MÍSTNOST Č. 
3, PRVNÍ 
PATRO 

Vypracované 
materiály.   

15 minut.  



Rozhlédněte se. (Textilní průmysl a 
železnice). Proč mluvíme o textilním 
průmyslu právě v této vile? (Löw-
Beerové – textilníci).  
 
Stroj z jejich továrny: Jak dlouho mohly 
stroje fungovat? (2001) 
 
Případně můžete reagovat a navázat 
na jiné zmíněné pojmy. 

B: ŽIDÉ A JEJICH 
POSTAVENÍ VE 
SPOLEČNOSTI 

Skupiny, které zpracovávaly téma B, se 
přesunou k lektorovi, který stojí 
v blízkosti rodokmenu rodiny.  
 
Porovnáváme odpovědi postupně 
podle roků:  
1788: Židé musí převzít německá 
jména. 
(Löw-Beerové – židovská rodina, 
podíváme se na nesrovnalosti ve 
jménech u nejstarších doložených 
příbuzných Löw-Beerů, příp. zmíníme 
boskovické ghetto). 1781 – Toleranční 
patent. 
 
1848: Židé se smí stěhovat a svobodně 
uzavírat sňatky.  
1852: Židé mohou vlastnit nemovitosti.  
1859: Židé mohou vlastnit půdu.  
 
1867: Židům je přiznána úplná 
občanská a politická rovnoprávnost.  
 
1935: Norimberské zákony zbavují Židy 
říšského občanství a práv a zakazují 
sňatky mezi Židy a říšskými občany. 
 
Zdůraznit, jak krátkou dobu měli na 
vypracování se. Jak se zvládla 
vypracovat rodina Löw-Beer, za 3 
generace ze dna na špici společnosti 
(Moses, Max, Alfred – připomenout, že 
je to otec Grety; od majitelů palírny 
k textilním průmyslníkům), ale přichází 
2. světová válka.  

EXPOZICE, 
MÍSTNOST Č. 
2, PRVNÍ 
PATRO. 

Vypracované 
materiály – pořadí 
událostí odpovídá 
pořadí letopočtů.  

C: DRUHÁ 
SVĚTOVÁ 
VÁLKA 

Skupiny, které zpracovávaly druhou 
světovou válku, vystoupí a představí 
své nápady.  
 
Jaké předměty související s druhou 
světovou válkou najdeme? Poukázky 

EXPOZICE, 
MÍSTNOST Č. 
2, PRVNÍ 
PATRO. 

Zpracované 
materiály. 

 



z terezínského ghetta, látka Jude – ať si 
představí roli této látky.  
 
Další část může již případně probíhat 
v MÍSTNOSTI PRO VÝKLAD. 
Jak se válka dotkla rodiny Löw-Beer? 
Studenti tipují, ideálně provázat výklad 
s pojmy, které zmiňovali.  
 
 

PŘESUN III ZÁVĚREČNÁ ČÁST PROGRAMU PROBÍHÁ V MÍSTNOSTI VÝKLADU. Lektor odchází z expozice 
poslední.  

4. Mozaika 
doby 

Studenti jsou vyzvání, aby na zem 
nalepily lístečky z prvního úkolu.   

MÍSTNOST 
VÝKLADU 

Zpracované 
materiály. 

 

III. Reflexe 

Název  Popis Cíl Pomůcky Časová 
dotace 

5. A co já?  Shrnutí: Události, které ovlivnili život 
rodiny Löw-Beer (průmyslová revoluce 
a uvolnění práv pro Židy, tedy vzestup, 
– nacismus a pád zpět na dno, kdy si 
zachraňují holý život).  
 
Každý student dostane jeden lísteček, 
propisku (pošleme dokola) a napíše na 
něj událost, která ovlivňuje jeho život 
v současnosti. Může jít o událost ze 
současnosti i minulosti, neexistuje 
špatná odpověď, záleží na jejich 
vlastních pocitech, může jít o událost 
ovlivňující ČR i globální. 
 
Poté je všichni najednou nalepí vedle 
lístečků o 20. století.  
 
Studenti si stoupnou do kruhu okolo 
lístečků a lektor s nimi mluví o tom, co 
napsali, proč, jak danou událost 
vnímají ostatní apod.  
Autoři mohou reagovat, nemusí.  
 
Poznámka: Dejte si pozor, aby Vám 
studenti nestáli za zády (jako se to 
stalo mně při druhé pilotáži).  
 

MÍSTNOST 
VÝKLADU 

Post-it lístečky, 
propisky pro 
všechny.  
 
 

10 minut 

0. Závěr Děkujeme za návštěvu, přijďte se 
podívat do expozice. Případné dotazy.   

  5 minut 

  



TÉMA A: PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 

 

Co se vám vybaví, když se řekne „průmyslová revoluce“?  

Napište alespoň 5 slov (1 na každý post-it lístek). 
 

  



TÉMA B: ŽIDÉ A JEJICH POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI 

 

Před sebou máte letopočty a události. Přiřaďte je a napište  

na post-it lístky událost a letopočet.  

Pokud nevíte, zkuste správnou odpověď odhadnout.  

 

Židé musí převzít německá jména.  

 

Židé se smí stěhovat a svobodně uzavírat sňatky.  

 

Židé mohou vlastnit nemovitosti.  

 

Židé mohou vlastnit půdu.  

 

Židům je přiznána úplná občanská a politická rovnoprávnost.  

 

Norimberské zákony zbavují Židy říšského občanství a práv a zakazují sňatky mezi Židy a německými občany. 

 

 

1788  1848  1852  1859  1867  1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TÉMA C: PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE 

 

Co se vám vybaví, když se řekne „druhá světová válka“?  

Napište alespoň 5 slov (1 na každý post-it lístek).  

 

 

 

  



Zpětná vazba k programu Přelom 19. a 20. století s Alfredem Löw-Beerem 

Vila Löw-Beer v Brně 

 

1. Jak jste se o vzdělávacích programech vily Löw-Beer dozvěděl/a?  

 

 

 

 

 

2. Jak hodnotíte tento program?  

 vynikající, velmi se mi líbil   líbil se mi, ale má drobné nedostatky 

 program se mi nelíbil   jiné 

Chcete svou odpověď doplnit?  

 

 

 

 

 

3. Jak se podle Vás líbil program studentům?  

 studenty program zaujal, byly spokojeni 

 program je příliš nezaujal, ale přeci jen si něco odnesli 

 program se studentům nelíbil, nezaujal je 

 jiné:  

 

 

4. Jak hodnotíte lektora na škále od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší)?  

1 2 3 4 5 

 

  

5. Splnil podle Vás program vzdělávací cíle?  

 ano   ne   částečně   nevím 

 

Vzdělávací cíle:  

Studenti vyjmenují významné faktory ovlivňující společenské změny přelomu 19. a 20. století. Studenti aplikují 

získané vědomosti při uvažování o současném světě. Studenti popíšou společenskou a hospodářskou situaci 

Brněnska ve vybraném období.  

 

 

6. Doporučil/a byste návštěvu tohoto programu svým kolegům?  

 ano   ne   ano, ale s úpravami 

 

 



7. Napadá Vás téma nebo obor, který by Vás v rámci programu pro školy zajímal?  

 

 

 

 

 

Prostor pro Vaše další poznámky a připomínky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohokrát Vám děkujeme za pomoc. 
 


