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Petr Šimíček
Národnost: česká

Datum narození: 10. března 1971

Místo narození: Ostrava-Vítkovice 

sociální zařazení: Jeho otec působil jako profesor českého jazyka a dějepisu na středním odborném učilišti stavebním. 
Matka byla zaměstnána u podniku Služby města Ostravy jako kadeřnice.

akademické působení

V letech 1977–1985 navštěvoval základní školu v Ostravě-Porubě. Ve téže městské části poté navštěvoval gymnázi-
um, kde se zajímal především o humanitní předměty. V roce 1985 se stal členem divadelního klubu v Ostravě. Po 
maturitě nastoupil na pedagogickou fakultu v Ostravě a úspěšně zde dokončil první ročník. Roku 1990 přestoupil 
na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a studoval češtinu a historii. V roce 1994 předložil diplomovou 
práci a názvem Proces Buchal a spol., na jejímž základě se stal magistrem. Rovněž získal pedagogickou způsobilost 
pro výuku na základních a středních školách. 

výběr z díla

Podílel se na tvorbě knihy Společně dějinami, spolupracoval na metodických publikacích Rok po roce, Paměť kraje, 
Pětačtyřicátý a Okamžik rozhodnutí. Společně s dalšími kolegy připravil v rámci grantu nadace Open Society Fund 
metodiku s názvem Přes práh totality. Kniha se zabývá moderními československými dějinami po druhé světové 
válce, obsahuje výkladové pasáže, dobové texty, návrhy postupů pro práci s předloženými materiály, ale i otázky 
a úkoly pro studenty, odkazy k dalšímu studiu a přehled základní odborné literatury k jednotlivým tématům. 
Součástí je rovněž CD s dalšími texty, obrazovými materiály a výukovými prezentacemi. 

Profesní působení

Od roku 1994 vyučuje český jazyk a dějepis na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Každoročně organizuje 
středoškolské studentské konference zaměřené na československé dějiny po roce 1945. Od roku 1997 realizuje na 
gymnáziu dva celoroční projekty, a to Holocaust – selhání lidskosti a Československý lidově-demokratický režim 
v realitě 50. let. Pravidelně se zapojuje do projektu společnosti Člověk v tísni s názvem Příběhy bezpráví. Kromě 
toho spolupracuje s Konfederací politických vězňů, Odborem školství Magistrátu města Ostravy a s regionální-
mi médii. Je také místopředsedou Občanského sdružení PANT. Tato organizace vznikla roku 2007 a usiluje nejen 
o změnu výuky moderních dějin a popularizaci 20. století, ale i o zlepšení vzdělávání učitelů a studentů. Petr 
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Šimíček působí rovněž ve skupině ministerstva školství pro výuku dějin, je spoluzakladatelem a redaktorem 
vzdělávacího webu Moderní dějiny, kde spravuje rubriky Výuka, Prameny a Dějiny v médiích. 

Petr Šimíček se účastní řady konferencí, které jsou zaměřené především na výuku nejmodernějších česko-
slovenských dějin druhé poloviny 20. století. Tyto konference často sám organizuje. Zahraniční sympozia mu 
umožňují srovnávat nejrůznější způsoby vyučování, ale také celkový systém výuky dané země. Roku 2008 se 
podílel na organizaci konference I mlčení je lež. 

Mezi jeho zájmy patří studium dějin komunistického Československa, návštěvy výstav, muzeí a galerií, čet-
ba expresionistických či avantgardních autorů a cyklistika. 

evaluace

Petr Šimíček je absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, učitel a reformátor výuky novodobých dě-
jin. Obrazu klasického pedagoga se však vymyká, svým studentům nepředává pouze informace, ale snaží se je 
naučit kriticky myslet, hledat souvislosti, nahlížet z různých perspektiv a vyjádřit vlastní názor. Velkou měrou 
se angažuje ve veřejném životě. 

Ohlasy

Nostalgie narůstá každým rokem. Vzpomínám na divoká hektická léta na „filďácké“ Tvrdého koleji, na neopakovatelné před-
nášky milovaných profesorů Kožmína, Kopeckého, Války a mnoha dalších, na smysluplné a nekonečné debaty v akademickém 
senátě raných 90. let, na první Semestrendy na dvoře fakulty, které jsme na koleně dávali dohromady, na kultovní hospodu 
U Čápa, na ženské ze studijního a moudrou sovu ve fakultní vrátnici. \ vzpomínka Petra Šimíčka na vysokoškolská studia
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