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ABSOLVENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KONTEXTECH

HISTORICKÉHO V�DOMÍ, VLASTENECTVÍ A EVROPANSTVÍ

Kamil Št�pánek

Anotace: P�ísp�vek srovnává v kontextu výuky d�jepisu vizi absolventa ZŠ s
údaji n�kterých mezinárodních výzkum�. P�ihlíží k perspektivnímu modelu
historické edukace v podob� nasti�ované Evropskou komisí a též ke konkrét-
ním záv�r�m vyplývajícím z vybraných empirických šet�ení.

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 in-
vestigations.

Ve svém krátkém vstupu bych se cht�l zabývat vybranými pojmy, které
jsou v souvislosti s reformou kurikula považovány také za aktuální. Neho-
vo�í se o nich pouze v charakteristice a cílovém zam��ení vzd�lávací oblas-
ti, ale i ve dvou pr��ezových tématech. Vhodným vzd�láváním žáka v uve-
dené problematice jej sm��ujeme k utvá�ení a rozvíjení pot�ebných klí�o-
vých kompetencí (RVP ZV, 2004, s. 37-38, 85-89). Na úvod bych si proto
vyp�j�il citát významného �eského politologa, v n�mž se praví, že: „bez
historicky, politicky, hospodá�sky a kulturn� vytvo�ené národní identity a
d�v�ry ve vlastní národ nelze vytvo�it evropskou identitu a harmonické
spolubytí národ� v Evrop�“19 P�estože se školní d�jepis zdaleka nepova-
žuje za jediný zdroj formování této identity, je z�ejmé, že p�i jejím utvá�ení
sehrává významnou úlohu.

19 Krej�í, J.: O �ešství a evropanství. I. díl. Amosium servis, Ostrava 1993, s. 40. Prof. Jaroslav
Krej�í, který loni oslavil devadesátiny, pat�í ší�í svých badatelských zájm� k výjime�ným
osobnostem �eské i evropské v�dy. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, v�noval se
však spíše ekonomii. V 50. letech v�zn�n, v srpnu roku 1968 odešel do zahrani�í, kde se aktivn�
zapojil do �innosti �eskoslovenského exilu. Po roce 1989 navázal �etné kontakty s �eskou v�-
deckou obcí a s �eskými v�dci úzce spolupracuje: je vedoucím St�ediska pro výzkum sociáln�-
kulturní plurality p�i Filozofickém ústavu AV �R, �estným p�edsedou Národohospodá�ského
ústavu Josefa Hlávky a �estným �lenem U�ené spole�nosti �R. Badatelský zájem ho postupn�
p�ivedl k širším spole�enským problém�m: zabýval se sociologií, politologií a sociální
antropologií a pokusil se postihnout spole�nost v jejích d�jinných i zem�pisných dimenzích. Je
autorem dvacítky knižních monografií, desítky analytických studií v �ad� jazyk� od �eštiny,
p�es dominující angli�tinu k francouzštin�, n�m�in�, holandštin� a polštin�.
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Školní historická výchova je proto také p�edm�tem zájmu Evropské
komise, která v programovém dokumentu s názvem „Bílá kniha vyu�ování
a u�ení, Cesta k u�ící se spole�nosti“ p�edstavila perspektivní model osv�ty
a v jeho rámci vizi historické edukace. Výuka historie je tu podána v kon-
textu schopnosti hodnocení a rozhodování se jako základních nástroj� po-
rozum�ní sv�tu. Práv� ty podle autor� Bílé knihy poskytují kritéria výb�ru:
pam�	 minulosti a intuici týkající se budoucnosti. „Pam�	 a pochopení mi-
nulosti jsou nezbytné pro zhodnocení sou�asnosti. Historická (historie
v�decká i technická) a geografická kultura plní dvojitou funkci orientace, v
�ase a prostoru, což je nezbytné pro každého, kdo touží ur�it, jaké jsou jeho
ko�eny, a rozvinout pocit p�íslušnosti ke kolektivu, ale také porozum�ní
jiným spole�enstvím.

Auto�i p�edstavili také perspektivní model didaktických strategií a kon-
statovali, že prototyp evropské historické výchovy podléhá stálým zm�-
nám, p�izp�sobuje se prom�nám na našem kontinentu a také výzvám 21.
století. Tv�rci považují p�istoupení zemí st�ední a východní Evropy
k evropským spole�enstvím za p�elomový mezník v utvá�ení tohoto mo-
delu. Zvláštní d�raz ve své vizi kladou na cíle výchovné a vysv�tlující
historii, zvlášt� d�jiny Evropy. Ve výb�ru obsahu se upozor�uje na nutnost
zachovat vhodné proporce mezi lokální, regionální nebo národní historií a
d�jinami Evropy a obecnými d�jinami. Národní historie celkov� ukazuje
tragickou i hrdinskou minulost vlastního národa a jeho úsp�chy. Jsou zd�-
razn�ny hodnoty d�ležité pro formování Evropan�, kte�í budou akceptovat
obecn� uznávané hodnoty20, prosti stereotyp� a p�edsudk� v��i jiným náro-
d�m, zvlášt� sousedním, kte�í budou odmítat rasismus, xenofobii, šovinis-
mus a nacionalismus, budou otev�eni multikulturnosti evropské civilizace a
sv�ta. Výuka historie se musí orientovat na výklad sou�asnosti a p�edpoví-
dání perspektiv budoucnosti. Kritický p�ístup k minulosti a ke všem pouka-
z�m na ni má mládeži usnadnit odstup od všech ideových, politických, spo-
le�enských a kulturních extremism�.21

Již delší dobu se vedou mezinárodní diskuse, jejichž cílem je najít opti-
mální konsensus v tom, která témata jsou nosná a která by m�la být zohled-
�ována pokud možno ve všech národních modelech d�jepisného vyu�o-
vání. Nap�íklad konference v Bruggách v roce 1991 doporu�ila konkrétní
obsahy pro st�edoškolský d�jepis v zemích Evropské unie a nalezneme
mezi nimi též téma Evropa a r�zné názory na její ideu.22

20 Uvádí se demokracie, pluralismus, lidská práva apod.
21 CENTKOWSKI, J. O formování evropského modelu školní historické výchovy. In

Historie a škola III. Praha : MŠMT, 2006, s. 14–15.
22 SHENNAN, M. Teaching about Europe. Cassel : VHI, 1991, s. 27.
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Absolventi devátého ro�níku by m�li mít jistou úrove� historických po-
znatk�, které však nezískávají pouze v rámci hodin školní výuky, ale i z
televize, rozhlasu, krásné literatury, tisku a �asopis�, cestováním, v rodin�,
od p�átel a vlivem vlastního zájmu o historii.23 Existují výzkumy doklá-
dající 1/2 volného �asu d�tí p�ed televizní obrazovkou. Zárove� však další
výzkumy podporují p�etrvávající dominanci školního p�edm�tu d�jepis p�i
utvá�ení historického v�domí.24 V uvedeném kontextu se tak historické
v�domí dostává do centra pozornosti didaktiky d�jepisu.

Literatura na dané téma je již dnes v �ad� evropských zemí velmi po-
�etná, p�i�emž je zkoumáno empirickými metodami p�i pedagogickém a
didaktickém výzkumu v praxi. Do poloviny 90. let u nás výzkumy tohoto
typu zcela chyb�ly, dnes je však tento deficit postupn� eliminován a je
možné nahlédnout do výsledk� n�kterých bádání.

Doposud nejší�e zam��eným mezinárodním dotazníkovým šet�ením a
výzkumem historického v�domí adolescent�, mezi jehož 29 ú�astník� se
za�adila také �R, byl projekt Mládež a d�jiny, realizovaný v polovin� 90.
let 20. století. Analýzou a vyhodnocením tuzemských dat se zabývala
katedra historie PdF MU a zú�astnil se jich i autor tohoto textu. Data jsou
již mírn� antikvována, nicmén� vytvá�í jakýsi obraz názorového spektra
zkoumané evropské mládeže ve v�kovém rozmezí 15-16 let.25

N�které vybrané položky postojového dotazníku z tohoto výzkumu
v�nované otázkám vlastenectví a vztahu k integrující se Evrop� hovo�í
pom�rn� jasnou �e�í. Vlastenectví pat�í mezi kategorie duchovních hodnot,
které zárove� nepostrádají historickou dimenzi. Naši studenti se vyjad�o-
vali na p�tistup�ové škále ve st�edních a nižších hodnotách a nazna�ili tím-
to rezervovaný p�ístup k pojmu má vlast. V souvislostech mezinárodního
výzkumu, kde by p�íkladem mohli být (v % vyjád�ení) mladí Turci (92%) a
�ekové (87%) s nejvyššími kladnými hodnotami, proto zaznamenali Fran-
couzi (32%), Belgi�ané (38%) a mladí �eši (50%) nejz�eteln�jší propad
zájmu o vlast. Následující otázka zjiš	ující zájem o vlastní národnost,
sehrála u mladých lidí podobnou úlohu. Zatímco nejsiln�ji poci	ovali vztah
k národnosti �ekové (80%), Francouzi (26%) a �eši (33%) projevili op�t
nejslabší národnostní cít�ní. Jiná položka zjiš	ovala úrove� evropské di-
menze cít�ní a uvažování mezi mládeží. P�i charakteristice Evropy se s nej-
v�tší kladnou odezvou setkala p�edstava kontinentu jako kolébky demokra-

23 Srov. nap�. BENEŠ, Z. Co se školním d�jepisem. In Historie a škola I. Praha : MŠMT, 2002,
s. 10–19.

24 VASILOVÁ, D. Analýza výskumných materiálov k téme Podiel výu�by dejepisu na
formovaní historického vedomia u študujúcej mládeže. In Školní výuka d�jepisu a p�ekonává-
ní stereotypních obraz� sousedních národ�. Ostrava : FF OU, 1999, s. 137 – 152. Toto v�do-
mí jako sou�ást širšího spole�enského v�domí je svázáno �etnými kulturními kontexty s p�í-
tomností. Analýza výskumných materiálov… 1999, s. 137–152.

25 KLÍMA, B. a kol. Mládež a d�jiny. Brno : CERM, 2001.
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cie a míru, osv�ty i pokroku. Mezi �eskými respondenty v�tšina (57%) sou-
hlasila. Další zajímavé podpory se dostalo v mezinárodním m��ítku výroku
evropské integrace jako jediné cesty k míru. U �eské mládeže však bylo
možno vysledovat zna�ný názorový rozptyl. Souhlas projevilo p�ibližn� 40
%, zatímco 45 % vyjád�ilo v této otázce nerozhodnost. P�ipomínám, že se
jedná o údaje z poloviny 90 let.26

Jiné empirické šet�ení, by	 v�nované pouze n�kterým aspekt�m historic-
kého v�domí tentokrát z roku 1999, se provád�lo mezi st�edoškoláky vy-
braných moravských m�st. Sledovala se rovn�ž sociální distance k ob�a-
n�m n�kterých národností. Obecn� byla konstatována absence nadstandard-
ních sympatií, ale taktéž spíše výjime�n� negativní postoje.27 Mezinárodní
výzkumný projekt národního a evropského v�domí školní mládeže se
realizoval v letech 1996-1999 a jeho výsledky za �eskou republiku zpraco-
val Vratislav �apek. Mezi sledovanými položkami mimo jiné figurovala
míra nacionalismu a xenofobie ve v�domí žák� ZŠ a gymnázií.28

Za zmínku stojí též sociologické výzkumy Petra Saka, jenž se ve své
poslední vydané práci zam��uje 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 Odd�lení komparativní pedagogiky ÚPPV, jenž kooperuje s Nadací
Ji�ího z Pod�brad pro evropskou spolupráci a St�ediskem mezinárodních
studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztah� VŠE v Praze. Krom�
pokus� o teoretické i praktické rozpracování tématu probíhají �etné mezi-
národní výzkumy, podložené rozsáhlou publika�ní �inností. T�žišt� bádání
spo�ívá p�edevším v rovin� pedagogické a obecn� didaktické.30

Z �eských historik� a oborových didaktik� v�nujících se dané problema-
tice na teoretické bázi je t�eba zmínit p�edevším Vratislava �apka a Petra
�orneje.

Dosud ojedin�lé empirické výzkumy historického v�domí �eské školní
mládeže ve vztahu k evropanství a evropským d�jinám se uskute�nily na
kated�e historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.31 Nejaktuáln�jší

26 KLÍMA, B. a kol. Mládež a d�jiny. Brno : CERM, 2001, s. 31–33, 148–150.
27 St�edoškolská mládež m�st Moravy a Slezska a lidská práva. Marketingová laborato�Ostrava

1999.
28
�APEK, V. Národní a evropské v�domí školní mládeže. In Historica, 204/2002, �. 9, FF

OU, Ostrava 2002, s. 27–63.
29 SAK, P.; SAKOVÁ, E.�eská mládež na k�ižovatce. Praha, 2003.
30 Evropská dimenze ve vzd�lávání a p�íprav� u�itel�. Praha : SVI PedF UK, 1996, s. 20.
31 Pod odborným vedením Blaženy Gracové se touto tematikou zabývají Denisa Labischová a

Petra Psotová. První rozsáhlejší šet�ení B. Gracové se realizovaly roku 1996 v �eské
republice a v Polsku, ta pak byla dopln�na obdobnou sondou Denisy Drabinové do v�domí
rakouských a n�meckých gymnazist�. Výsledky tehdejších výzkum� u mladých lidí všech
�ty� zemí byly zahrnuty do knižní publikace Blaženy Gracové Obraz �ech�, Polák� a jejich
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výzkum tohoto pracovišt� vycházel z porovnání názor� adolescent� v dob�
p�íprav vstupu naší zem� do Evropské unie s odstupem let 2000 a 2002,
p�i�emž se auto�i také chystají zachytit vnímání zm�n, které realizace p�i-
pojení k unii p�inesla. V centru jejich zájm� se ocitlo odhalování postoj�
�eské mládeže v��i jednotlivým evropským národ�m, antipatie, sympatie,
stereotypy a jejich historická zát�ž. Sou�ástí šet�ení bylo též zjiš	ování
p�sobení jednotlivých informa�ních zdroj� na utvá�ení tohoto pov�domí, a
tedy i školní výuky a jmenovit� d�jepisu.

Empirický výzkum s dvouletou pauzou potvrdil zna�n� ustálené postoje
�eské studující mládeže k evropanství, obsahující �adu pozitiv, které od
„dokonalého“ Evropana o�ekávají. Vize o evropské integraci jsou spojeny
s pozitivní perspektivou, by	 neskrývají i jisté obavy. Horší je to se znalost-
mi o tomto probíhajícím procesu. Respondenti nepochybují o významném
vlivu školy na jejich informovanost, avšak jejich v�domosti jsou na hony
vzdáleny obsahu u�ebnic.32

Z uvedeného stru�ného, jist� neúplného a nesystematického nástinu unij-
ních vizí o absolventovi evropské historické výchovy a výzkumných aktivi-
tách na dané téma, se v �eském prost�edí rýsuje v kontextu vybraných polo-
žek �ada úkol�.

Pat�í mezi n� hledání optimálního zp�sobu výuky �eských d�jin domácí-
mi historiky bez posilování nacionalismu a nesnášenlivosti a naopak vý-
chova správného chápání pojm� národní a evropská identita. Od zjišt�ných
rezerv se bude t�eba odrazit a ješt� více angažovat d�jepisnou výuku. Ji-
nými slovy, pomáhat v praktické implementaci evropské dimenze p�ímo do
p�edm�tového modelu, nebo	 poznání je nedíln� propojeno s pochopením.
Druhou rovinu záv�re�ného shrnutí pak p�edstavuje úkol promítnutí vý-
sledk� zjišt�ní do odborné p�ípravy budoucích u�itel� d�jepisu.

minulosti u studující mládeže. O rok pozd�ji vyšly sborníky z �esko-polsko-slovenského
pracovního seminá�e Školní výuka d�jepisu a p�ekonávání stereotypních obraz� sousedních
národ� 1,2, zahrnující záv�ry z dotazníkových šet�ení z let 1998 a 1999.

32 GRACOVÁ, B. V�domí evropanství u �eské studující mládeže. In Historie a škola
III. Praha : MŠMT, 2006, s. 39–63.
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