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Anotace: PĜíspČvek srovnává v kontextu výuky dČjepisu vizi absolventa ZŠ s
údaji nČkterých mezinárodních výzkumĤ. PĜihlíží k perspektivnímu modelu
historické edukace v podobČ nastiĖované Evropskou komisí a též ke konkrétním závČrĤm vyplývajícím z vybraných empirických šetĜení.
Abstract: The paper compares the future vision of primary school graduates
in the area of teaching history with the results of latest international research.
It takes into consideration the model of history education as outlined by the
European Commission and also specific conclusions of selected empirical investigations.
Ve svém krátkém vstupu bych se chtl zabývat vybranými pojmy, které
jsou v souvislosti s reformou kurikula považovány také za aktuální. Nehovoí se o nich pouze v charakteristice a cílovém zamení vzdlávací oblasti, ale i ve dvou prezových tématech. Vhodným vzdláváním žáka v uvedené problematice jej smujeme k utváení a rozvíjení potebných klíových kompetencí (RVP ZV, 2004, s. 37-38, 85-89). Na úvod bych si proto
vypjil citát významného eského politologa, v nmž se praví, že: „bez
historicky, politicky, hospodáĜsky a kulturnČ vytvoĜené národní identity a
dĤvČry ve vlastní národ nelze vytvoĜit evropskou identitu a harmonické
spolubytí národĤ v EvropČ“19 Pestože se školní djepis zdaleka nepovažuje za jediný zdroj formování této identity, je zejmé, že pi jejím utváení
sehrává významnou úlohu.
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Školní historická výchova je proto také pedmtem zájmu Evropské
komise, která v programovém dokumentu s názvem „Bílá kniha vyuování
a uení, Cesta k uící se spolenosti“ pedstavila perspektivní model osvty
a v jeho rámci vizi historické edukace. Výuka historie je tu podána v kontextu schopnosti hodnocení a rozhodování se jako základních nástroj porozumní svtu. Práv ty podle autor Bílé knihy poskytují kritéria výbru:
pam minulosti a intuici týkající se budoucnosti. „Pam a pochopení minulosti jsou nezbytné pro zhodnocení souasnosti. Historická (historie
vdecká i technická) a geografická kultura plní dvojitou funkci orientace, v
ase a prostoru, což je nezbytné pro každého, kdo touží urit, jaké jsou jeho
koeny, a rozvinout pocit píslušnosti ke kolektivu, ale také porozumní
jiným spoleenstvím.
Autoi pedstavili také perspektivní model didaktických strategií a konstatovali, že prototyp evropské historické výchovy podléhá stálým zmnám, pizpsobuje se promnám na našem kontinentu a také výzvám 21.
století. Tvrci považují pistoupení zemí stední a východní Evropy
k evropským spoleenstvím za pelomový mezník v utváení tohoto modelu. Zvláštní draz ve své vizi kladou na cíle výchovné a vysvtlující
historii, zvlášt djiny Evropy. Ve výbru obsahu se upozoruje na nutnost
zachovat vhodné proporce mezi lokální, regionální nebo národní historií a
djinami Evropy a obecnými djinami. Národní historie celkov ukazuje
tragickou i hrdinskou minulost vlastního národa a jeho úspchy. Jsou zdraznny hodnoty dležité pro formování Evropan, kteí budou akceptovat
obecn uznávané hodnoty20, prosti stereotyp a pedsudk vi jiným národm, zvlášt sousedním, kteí budou odmítat rasismus, xenofobii, šovinismus a nacionalismus, budou oteveni multikulturnosti evropské civilizace a
svta. Výuka historie se musí orientovat na výklad souasnosti a pedpovídání perspektiv budoucnosti. Kritický pístup k minulosti a ke všem poukazm na ni má mládeži usnadnit odstup od všech ideových, politických, spoleenských a kulturních extremism.21
Již delší dobu se vedou mezinárodní diskuse, jejichž cílem je najít optimální konsensus v tom, která témata jsou nosná a která by mla být zohledována pokud možno ve všech národních modelech djepisného vyuování. Napíklad konference v Bruggách v roce 1991 doporuila konkrétní
obsahy pro stedoškolský djepis v zemích Evropské unie a nalezneme
mezi nimi též téma Evropa a rzné názory na její ideu.22
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Absolventi devátého roníku by mli mít jistou úrove historických poznatk, které však nezískávají pouze v rámci hodin školní výuky, ale i z
televize, rozhlasu, krásné literatury, tisku a asopis, cestováním, v rodin,
od pátel a vlivem vlastního zájmu o historii.23 Existují výzkumy dokládající 1/2 volného asu dtí ped televizní obrazovkou. Zárove však další
výzkumy podporují petrvávající dominanci školního pedmtu djepis pi
utváení historického vdomí.24 V uvedeném kontextu se tak historické
vdomí dostává do centra pozornosti didaktiky djepisu.
Literatura na dané téma je již dnes v ad evropských zemí velmi poetná, piemž je zkoumáno empirickými metodami pi pedagogickém a
didaktickém výzkumu v praxi. Do poloviny 90. let u nás výzkumy tohoto
typu zcela chybly, dnes je však tento deficit postupn eliminován a je
možné nahlédnout do výsledk nkterých bádání.
Doposud nejšíe zameným mezinárodním dotazníkovým šetením a
výzkumem historického vdomí adolescent, mezi jehož 29 úastník se
zaadila také R, byl projekt Mládež a djiny, realizovaný v polovin 90.
let 20. století. Analýzou a vyhodnocením tuzemských dat se zabývala
katedra historie PdF MU a zúastnil se jich i autor tohoto textu. Data jsou
již mírn antikvována, nicmén vytváí jakýsi obraz názorového spektra
zkoumané evropské mládeže ve vkovém rozmezí 15-16 let.25
Nkteré vybrané položky postojového dotazníku z tohoto výzkumu
vnované otázkám vlastenectví a vztahu k integrující se Evrop hovoí
pomrn jasnou eí. Vlastenectví patí mezi kategorie duchovních hodnot,
které zárove nepostrádají historickou dimenzi. Naši studenti se vyjadovali na ptistupové škále ve stedních a nižších hodnotách a naznaili tímto rezervovaný pístup k pojmu má vlast. V souvislostech mezinárodního
výzkumu, kde by píkladem mohli být (v % vyjádení) mladí Turci (92%) a
ekové (87%) s nejvyššími kladnými hodnotami, proto zaznamenali Francouzi (32%), Belgiané (38%) a mladí eši (50%) nejzetelnjší propad
zájmu o vlast. Následující otázka zjiš ující zájem o vlastní národnost,
sehrála u mladých lidí podobnou úlohu. Zatímco nejsilnji poci ovali vztah
k národnosti ekové (80%), Francouzi (26%) a eši (33%) projevili opt
nejslabší národnostní cítní. Jiná položka zjiš ovala úrove evropské dimenze cítní a uvažování mezi mládeží. Pi charakteristice Evropy se s nejvtší kladnou odezvou setkala pedstava kontinentu jako kolébky demokra23
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cie a míru, osvty i pokroku. Mezi eskými respondenty vtšina (57%) souhlasila. Další zajímavé podpory se dostalo v mezinárodním mítku výroku
evropské integrace jako jediné cesty k míru. U eské mládeže však bylo
možno vysledovat znaný názorový rozptyl. Souhlas projevilo pibližn 40
%, zatímco 45 % vyjádilo v této otázce nerozhodnost. Pipomínám, že se
jedná o údaje z poloviny 90 let.26
Jiné empirické šetení, by vnované pouze nkterým aspektm historického vdomí tentokrát z roku 1999, se provádlo mezi stedoškoláky vybraných moravských mst. Sledovala se rovnž sociální distance k obanm nkterých národností. Obecn byla konstatována absence nadstandardních sympatií, ale taktéž spíše výjimen negativní postoje.27 Mezinárodní
výzkumný projekt národního a evropského vdomí školní mládeže se
realizoval v letech 1996-1999 a jeho výsledky za eskou republiku zpracoval Vratislav apek. Mezi sledovanými položkami mimo jiné figurovala
míra nacionalismu a xenofobie ve vdomí žák ZŠ a gymnázií.28
Za zmínku stojí též sociologické výzkumy Petra Saka, jenž se ve své
poslední vydané práci zamuje také na národní a evropskou identitu eské
mládeže a na její postoje k evropské integraci.29
Již od roku 1992 se problematikou výchovy k evropanství soustavn
zabývá Oddlení komparativní pedagogiky ÚPPV, jenž kooperuje s Nadací
Jiího z Podbrad pro evropskou spolupráci a Stediskem mezinárodních
studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztah VŠE v Praze. Krom
pokus o teoretické i praktické rozpracování tématu probíhají etné mezinárodní výzkumy, podložené rozsáhlou publikaní inností. Tžišt bádání
spoívá pedevším v rovin pedagogické a obecn didaktické.30
Z eských historik a oborových didaktik vnujících se dané problematice na teoretické bázi je teba zmínit pedevším Vratislava apka a Petra
orneje.
Dosud ojedinlé empirické výzkumy historického vdomí eské školní
mládeže ve vztahu k evropanství a evropským djinám se uskutenily na
katede historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.31 Nejaktuálnjší
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výzkum tohoto pracovišt vycházel z porovnání názor adolescent v dob
píprav vstupu naší zem do Evropské unie s odstupem let 2000 a 2002,
piemž se autoi také chystají zachytit vnímání zmn, které realizace pipojení k unii pinesla. V centru jejich zájm se ocitlo odhalování postoj
eské mládeže vi jednotlivým evropským národm, antipatie, sympatie,
stereotypy a jejich historická zátž. Souástí šetení bylo též zjiš ování
psobení jednotlivých informaních zdroj na utváení tohoto povdomí, a
tedy i školní výuky a jmenovit djepisu.
Empirický výzkum s dvouletou pauzou potvrdil znan ustálené postoje
eské studující mládeže k evropanství, obsahující adu pozitiv, které od
„dokonalého“ Evropana oekávají. Vize o evropské integraci jsou spojeny
s pozitivní perspektivou, by neskrývají i jisté obavy. Horší je to se znalostmi o tomto probíhajícím procesu. Respondenti nepochybují o významném
vlivu školy na jejich informovanost, avšak jejich vdomosti jsou na hony
vzdáleny obsahu uebnic.32
Z uvedeného struného, jist neúplného a nesystematického nástinu unijních vizí o absolventovi evropské historické výchovy a výzkumných aktivitách na dané téma, se v eském prostedí rýsuje v kontextu vybraných položek ada úkol.
Patí mezi n hledání optimálního zpsobu výuky eských djin domácími historiky bez posilování nacionalismu a nesnášenlivosti a naopak výchova správného chápání pojm národní a evropská identita. Od zjištných
rezerv se bude teba odrazit a ješt více angažovat djepisnou výuku. Jinými slovy, pomáhat v praktické implementaci evropské dimenze pímo do
pedmtového modelu, nebo poznání je nedíln propojeno s pochopením.
Druhou rovinu závreného shrnutí pak pedstavuje úkol promítnutí výsledk zjištní do odborné pípravy budoucích uitel djepisu.

minulosti u studující mládeže. O rok pozdji vyšly sborníky z esko-polsko-slovenského
pracovního semináe Školní výuka djepisu a pekonávání stereotypních obraz sousedních
národ 1,2, zahrnující závry z dotazníkových šetení z let 1998 a 1999.
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151

Literatura:
BENEŠ, Z. Co se školním djepisem. In Historie a škola I. Praha : MŠMT,
2002, s. 5–22.
CENTKOWSKI, J. O formování evropského modelu školní historické
výchovy. In Historie a škola III. Praha : MŠMT, 2006, s. 9–15.
APEK, V. Národní a evropské vdomí školní mládeže. In Historica
204/2002, . 9, FF OU, Ostrava 2002, s. 27–63.
GRACOVÁ, B. Vdomí evropanství u eské studující mládeže. In Historie
a škola III. Praha : MŠMT, 2006, s. 39–63.
Evropská dimenze ve vzdČlávání a pĜípravČ uþitelĤ. Praha : SVI PedF UK,
1996.
KLÍMA, B. a kol. Mládež a dČjiny. Brno : Cerm, 2001.
Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání. Praha : VÚP, 2004.
SAK, P.; SAKOVÁ, E. ýeská mládež na kĜižovatce. Praha, 2003.
SHENNAN, M. Teaching about Europe. Cassel : VHI, 1991.
VASILOVÁ, D. Analýza výskumných materiálov k téme Podiel výuby
dejepisu na formovaní historického vedomia u študujúcej mládeže I. In
Školní výuka dČjepisu a pĜekonávání stereotypních obrazĤ sousedních
národĤ. Ostrava : FF OU, 1999, s. 137–152.

152

