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POSLEDNÍCH DESET LET DĚJEPISNÉ PRÁCE 
NA KATEDŘE HISTORIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY

MASARYKOVY UNIVERZITY

JAROSLAV VACULÍK

The result of the department’s scientific research of history is an overview of its educational,
research and publication activities between the years 2000–2011. The department provides
training for teachers of history and Christian education, carries out an archaeological research
of the Great-Moravian settlement in Znojmo-Hradiště, examines the history of the cities in
eastern Slovakia in the early-modern period, the history of religious orders in the same period,
the history of foreign expatriates, the history of the trade union movement in the 20th century
and the use of film in history teaching. The department publishes two journals: Proceedings of
the Faculty of Education, range of social sciences and the Czech-Polish Historical and
Pedagogical Journal. 
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Před deseti lety jsme zhodnotili vědeckopedagogické působení katedry historie Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v letech 1946–2002.1 Nyní bychom chtěli posoudit poslední
desetiletí naší práce (2000–2011).

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity patří k nejmenším vysokoškol-
ským pracovištím připravujícím učitele dějepisu. Tvoří ji dva profesoři, dva docenti a dva odbor-
ní asistenti. Na katedře působí také učitelé z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Histo-
rického ústavu AV ČR, v. v. i., a Moravského zemského archivu. V souladu s Boloňským
procesem jsme přešli ke dvoustupňovému tříletému bakalářskému a dvouletému navazujícímu
magisterskému studiu dějepisu. Od roku 2008 také garantujeme tříleté bakalářské a dvouleté
navazující magisterské studium křesťanské výchovy. 

Dějepis studuje v prezenčním a kombinovaném bakalářském a navazujícím magisterském
studiu celkem 400 studentů, křesťanskou výchovu v prezenčním bakalářském a navazujícím
magisterském studiu 150 studentů. Katedra se také podílí na přípravě učitelů občanské výchovy
a na prezenčním a kombinovaném souvislém magisterském studiu učitelství pro 1.–5. ročník
základní školy.

Vedoucí katedry je školitelem sedmi studentů doktorského studia oboru Pedagogika se
zaměřením na didaktiku dějepisu. Z toho jsou čtyři studenti v interním a tři v kombinovaném
studiu. V těchto dnech byly odevzdány doktorské disertace Petry Tannenbergové a Veroniky
Rodriguezové.

Kromě bakalářských prací bylo na katedře v letech 2000–2011 obhájeno celkem 216 magis-
terských diplomových prací (z toho nejvíce prací vedl doc. Čapka – 50, dále prof. Vaculík – 43,
Mgr. Mihola – 34, dr. Štěpánek – 31, doc. Klíma – 30 a prof. Marečková – 11). Na katedře bylo
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1 VACULÍK, J.: Místo katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně při přípravě učitelů dějepisu
v letech 1946–2002. In: Vaculík, J. – Mihola, J. (edd.): Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multi-
kulturní společnosti. Brno 2003, s. 29–38.



v letech 2003–2011 obhájeno osm rigorózních prací, jejichž oponenty byli prof. Vaculík, doc.
Vlček, doc. Slezák, doc. Klíma a doc. Čapka. 

Na základě dekretu ministerstva kultury je katedra oprávněna provádět záchranný archeolo-
gický výzkum ve Znojmě-Hradišti a v jeho zázemí, nad lokalitou převzít patronaci a všechny
povinnosti archeologické péče. V této lokalitě probíhá také výuka volitelných předmětů Arche-
ologická praxe a Praktická cvičení z archeologie.

V každém semestru katedra realizuje odborné historické exkurze. Zatímco exkurze v jarním
semestru je tradičně vyhrazena poznávání České republiky s výjezdem do zahraničí, na podzim
míří studenti za poznáním historie a památek Prahy a jejího okolí. Obě exkurze jsou zařazeny
jako volitelné předměty do akreditovaného studijního programu.

Nové výsledky vědeckovýzkumné práce jsou publikovány na stránkách Sborníku prací
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, který byl zařazen do
seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů. V letech 2000–2011 vyšlo celkem devět
čísel tohoto časopisu, který podstatně rozšířil svou autorskou základnu o autory z celé republi-
ky i ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Rusko, Ukrajina). Druhým periodikem katedry je Czech-
Polish Pedagogical and Historical Journal, který vydáváme společně s kolegy z katedry sociál-
ní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Pedagogického ústavu
Historicko-pedagogické fakulty Vratislavské univerzity v Polsku.

Katedra uspořádala v uplynulém desetiletí osm seminářů pro učitele dějepisu základních 
a středních škol, kterých se zúčastnili přední odborníci na jednotlivá historická období. Materiá-
ly ze všech seminářů byly vydány tiskem. Semináře zahrnovaly problematiku staroslovanské
Moravy v 10.–13. století, českých zemí ve 14.–15. století, českých zemí v letech 1434–1620,
českých zemí v 17.–18. století, českých zemí v „dlouhém“ 19. století, Československa v letech
1918–1945 a Československa v letech 1945–1992.2 Pro učitele byl pořádán též akreditovaný
kurz Co nebylo v učebnicích dějepisu, který proběhl v patnácti ročnících.

Pracoviště bylo v roce 2004 pořadatelem celostátního kola studentské vědecké činnosti, nej-
lepších deset prací bylo publikováno v samostatném sborníku.3 V roce 2009 na konferenci v Ústí
nad Labem získal posluchač katedry Libor Bílek ex equo 1. místo.

Bylo uspořádáno celkem jedenáct Česko-polských historických dnů, a to ve spolupráci 
s Pedagogickým ústavem Vratislavské univerzity. Materiály z let 2008–2010 byly publikovány
v novém časopisu Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal.4

Naše pracoviště bylo v devadesátých letech 20. století národním koordinátorem mezinárod-
ního výzkumu historického vědomí středoškoláků, jehož výsledky publikovalo v roce 2001 
v monografii Mládež a dějiny.5 Publikace byla vysoce kladně hodnocena v časopisu Pedagogi-
ka, kde se uvádělo, že „předložená kniha o výsledcích mezinárodního výzkumu je jedinečným
dokladem o stavu historického a občanského vědomí naší školní mládeže v porovnání s mládeží
v Evropě a zčásti mimo Evropu“. Dále v recenzi čteme, že „interpretace je provedena členy jme-
nované katedry promyšleně a s veškerou vědeckou akribií, která dodává výzkumu všeobecnou
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2 Staroslovanská Morava. Brno 2000; Morava v 10.–13. století. Brno 2001; České země ve 14.–15. století. Brno 2002;
České země 1434–1620. Brno 2002; České země v 17. a 18. století. Brno 2003; České země v „dlouhém“ 19. století.
Brno 2005; Československo 1918–1945. Brno 2005; Československo 1945–1992. Brno 2007.

3 Historie 2004. Brno 2005.
4 Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 2009; Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 2010;

Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 2011, č. 1; Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal,
2011, č. 2.

5 KLÍMA, B. (ed.): Mládež a dějiny. Publikace výsledků mezinárodního dotazníkového šetření a výzkumu historického
vědomí adolescentů se zaměřením na Českou republiku. Brno 2001. 



platnost a odhaluje hluboké kořeny současného stavu dějepisného vyučování v ČR, a to ve srov-
nání s ostatními evropskými zeměmi“.6

Katedra uskutečnila v posledním desetiletí tři mezinárodní didaktické konference, a to v roce
2002 Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti,7 v roce
2006 Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů8 a v roce 2009
Křesťanská výchova a etika.9 V roce 2007 uspořádala seminář Církevní archivy a fondy v České
republice, a to ve spolupráci s Moravským zemským archivem a Centrem pro církevní dějiny ve
Vranově u Brna.10 V témže roce realizovala mezinárodní vědeckou konferenci Proměny řehol-
ního života a místo řeholních institucí v moravské společnosti v „dlouhém“ 19. století za účasti
předních českých, rakouských, německých a polských odborníků. Společně s Moravským zem-
ským archivem a Diecézním archivem v St. Pölten uspořádala v roce 2008 sympozium Život 
a všední den v českých, moravských a dolnorakouských klášterech v pozdním středověku 
a novověku, a to v rámci dlouhodobého projektu Monastica historica.11 Ve spolupráci s Morav-
ským zemským muzeem uskutečnila čtyři přednáškové cykly k dějinám církevních řádů v čes-
kých zemích ve středověku, v barokní době, 19. a 20. století a o poutnictví.

Každoročně pořádáme semináře doktorandů a dílčí výsledky jejich výzkumů publikujeme ve
sborníku Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu. V letech 2008–2011 byly publikovány
čtyři svazky tohoto sborníku.12 Doktorandi úzce spolupracují nejen s domácím Institutem peda-
gogického výzkumu, ale i se zahraničními výzkumnými pracovišti, zvláště s Georg-Eckert-Insti-
tut für Internationale Schulbuchforschung v Braunschweigu. Aktivně se zúčastňují tuzemských
i zahraničních vědeckých konferencí.

Přínosem pro studenty i učitele jsou přednášky domácích i zahraničních hostů katedry. Některá
jejich vystoupení byla publikována i na stránkách Sborníku prací Pedagogické fakulty Masaryko-
vy univerzity, řada společenských věd. Pro informaci domácích hostů katedry vyšlo již pět vydání
Informační příručky a pro zahraniční hosty dvě vydání příručky Departement of History.13

Vědeckovýzkumná a pedagogická činnost katedry byly podpořeny řadou grantů Fondu roz-
voje vysokých škol, Hlávkovy nadace, MŠMT, Grantové agentury ČR, Mezinárodního vise-
grádského fondu, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Vedecké grantové agentury SR (VEGA) 
a grantové agentury slovenského ministerstva školství KEGA. Výstupem byly, kromě některých
z výše uvedených sborníků, i početné monografie, které byly oceněny např. předsedou Grantové
agentury ČR, rektorem Masarykovy univerzity, Českým svazem bojovníků za svobodu, Česko-
slovenskou obcí legionářskou, děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Klubem
literatury pro mládež, Klubem ilustrátorů dětské knihy a Českou sekcí IBBY.
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Brno 2003.
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2006. 
9 Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 24, 2010, č. 2.
10 ČERNUŠÁK, T. – MIHOLA, J. (edd.): Církevní archivy a fondy v České republice. Brno 2007.
11 SPECHT, H. – ČERNUŠÁK, T. (edd.): Das Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederöstereichischen

klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. St. Pölten – Brno 2011. 
12 Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1. Brno 2008; Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2. Brno

2009; Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3. Brno 2010; Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4.
Brno 2011.

13 Informační příručka. Brno 2003; Katedra historie. Informační příručka. 2. vyd. Brno 2004; Katedra historie. Infor-
mační příručka. 3. vyd. Brno 2005; Katedra historie. Informační příručka. 4. vyd. Brno 2006; Katedra historie. Infor-
mační příručka. 5. vyd. Brno 2010; Departement of History. Faculty of Education. Brno 2005; Departement of His-
tory. Faculty of Education. Brno 2010.



Významnou podporu poskytla vědeckému výzkumu, zejména v nejnovějších dějinách, Gran-
tová agentura ČR. V uplynulém desetiletí bylo na katedře řešeno osm projektů GA ČR, a to
Poválečná reemigrace a repatriace Čechů z ciziny (2001–2003), Znovuosídlení pohraničních
oblastí českých zemí po druhé světové válce (2003–2005), Češi v cizině 1850–1938
(2004–2006), Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích (2004–2008), Stav čin-
nosti církevní řádů a kongregací na Moravě 1790–1918 (2005–2007), Dějiny odborů v českých
zemích v letech 1918–1948 (2006–2008), České a slovenské migrace v letech 1918–1938
(2008–2010) a Agrární strana a cukrovarnictví v českých zemích 1918–1938 (2009–2011). 
Z řešení těchto projektů vzešla řada cenných monografií.14 V současné době byl schválen další
projekt GA ČR, a to Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce
(2012–2014).

Členové katedry se rovněž zapojili do řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. sto-
letí. Výsledky jejich výzkumu byly publikovány ve sbornících z každoročních vědeckých kon-
ferencí i v zahraničí.15
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14 VACULÍK, J.: Dějiny volyňských Čechů. Díl III. (1945–1948). Brno 2001; VACULÍK, J.: Poválečná reemigrace 
a usídlování zahraničních krajanů. Brno 2002; VACULÍK, J.: Poválečná repatriace československých tzv.
přemístěných osob (Displaced Persons). Brno 2004; ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení
pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno 2005; KŠICOVÁ, D. – VACULÍK, J.: Rodinná kronika
volyňských Čechů. Brno 2006, 2. vyd. 2008; VACULÍK, J.: Češi v cizině 1850–1938. Brno 2007, 2. vyd. 2009;
ČAPKA, F.: Odbory v českých zemích v letech 1918–1948. Brno 2008; VACULÍK, J.: Nástin českých a slovenských
přeshraničních migrací mezi dvěma válkami. Brno 2010; VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě. Praha
2009; ČAPKA, F. – SLEZÁK, L.: Cukrovarnictví a agrární strana. Brno 2011.

15 VACULÍK, J.: Health and Hygiene Conditions in Czech Schools and Hundred Years ago. In: Řehulka, E. (ed.): School
and Health 21. Brno 2005, s. 38–42; ČAPKA, F. – VACULÍK, J.: Hygiene in First Republic Schools. Řehulka, E.
(ed.): School and Health 21. Brno 2007, s. 43–50; VACULÍK, J.: School Hygiene a Hundred Years ago. In: Řehulka,
E. (ed.): School and Health 21. Contemporery Discourse on School and Health Investigation. Brno 2008, s. 63–68;
ČAPKA, F. – VACULÍK, J.: Health Care and Hygiene at Czechoslovak Schools Between the First and Second World
Wars. In: Řehulka, E. (ed.): School and Health 21. Contemporery Discourse on School and Health Investigation. Brno
2008, s. 57–62; ČAPKA, F. – VACULÍK, J.: Several Thoughts on School Hygiene at the Break for the 19th and 20th

Centuries. In: Řehulka, E. (ed.): School and Health 21. 2009. General Issues in Health Education. Brno 2009, 
s. 41–46; VACULÍK, J.: Views of School Hygiene in Poland Between the World War. In: Řehulka, E. (ed.): School
and Health 21. 2009. General Issues in Health Education. Brno 2009, s. 51–54; VACULÍK, J.: Poglądy na temat
hygieny szkolnej w Polsce międzywojennej. In: Szkoła – państwo – spoleczeństwo między autonomią a podleglością.
Gdańsk 2009, s. 59–62; VACULÍK, J.: Pohledy na školní hygienu v meziválečném Polsku. In: Řehulka, E. (ed.):
Obecné otázky výchovy ke zdraví. Brno 2009, s. 49–52; ČAPKA, F. – VACULÍK, J.: Několik úvah o školní hygieně
na přelomu 19. a 20. století. In: Řehulka, E. (ed.): Obecné otázky výchovy ke zdraví. Brno 2009, s. 39–44;
MAREČKOVÁ, M.: Vliv učitelů a měšťanských elit na šíření zdravotních návyků ve východoslovenských městech
raného novověku. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 21, 2006, 
s. 11–16; MAREČKOVÁ, M.: Contributions Made by the Anthropologist Vojtěch Suk to School Health Care. In:
Řehulka, E. (ed.): School and Health 21. Brno 2006, s. 1191–1196; MAREČKOVÁ, M.: The Approach the Probleme
of School Health Care after the Formation of the Czechoslovak Republic in 1918. In: Care of Educational Institutions
about Children Health. St. Petersburg 2006, s. 69–71; MAREČKOVÁ, M.: Conception of State Schools and Health-
care in Civic Society. In: Řehulka, E. (ed.): School and Health 21. Brno 2007, s. 37–40; MAREČKOVÁ, M.: Hygiene
and Health School and Transformations of Hygienic Stereotype in the Modern Society. In: Řehulka, E. (ed.): School
and Health 21. Contemporery Discourse on School and Health Investigation. Brno 2008, s. 69–74; MAREČKOVÁ,
M.: Gosudarstvennoje školnoje i medicinskoje obespečenije češskich zemel 18 i 19 vekov. In: Valeologija. Sučasnij
stan, naprjamki ta perpektivi rozvitku. Tom II. Charkov 2008, s. 110–115; VACULÍK, J.: Care of Czech Educational
Institutions about Children Health a Hundred Years ago. In: Care of Educational Institutions about Children Health.
St. Peterburg 2006, s. 15–17; VACULÍK, J.: Health and Hygiene Conditions at Schools a Hundred Years ago. In:
Szerląg, A. (ed.) Health in Pedagogical Discourses and School Practices. Kraków 2010, s. 115–128; ČAPKA, F.: Posi-
tion an Responsibilities of Teachers in Applying Health Principles in Czech Schools in the Past and Now. In: Szer-
ląg, A. (ed.) Health in Pedagogical Discourses and School Practices. Kraków 2010, s. 129–134; ČAPKA, F. –
VACULÍK, J.:The Conception of School-health Relationship in the Schools of the First Republic. In: Řehulka, E.



Velká pozornost byla věnována vydávání učebních textů pro posluchače, z nichž některé se
používají i na dalších fakultách a vysokých školách. Značný význam má i publikování učebnic
pro 1. a 2. stupeň základní školy, encyklopedií a populárně-naučných publikací. Za všechny zmi-
ňme především rozsáhlou publikaci Dějiny zemí Koruny české v datech, která vyšla v naklada-
telství Libri ve čtyřech vydáních nebo Slovník českých a světových dějin.16 Systematická pozor-
nost byla věnována regionálním dějinám, zvláště obcím Mušov, Břeclav, Velké Pavlovice,
Lednice a Líšeň.17

Členové katedry se aktivně účastní zahraničních, především didaktických konferencí, a to
zvláště v polských univerzitních centrech Vratislav, Poznaň, Zelená Hora, Gdaňsk, Lublin,
Toruň a Varšava. Spolupráci udržují s odbornými pracovišti v Německu, Rakousku, na Sloven-
sku, v Polsku, na Ukrajině, v Rusku a Chorvatsku. Katedra byla spoluorganizátorem mezi-
národních konferencí Středoevropské univerzity o moderní evropské dimenzi vyučování dějin,
které se uskutečnily s podporou Visegrádského fondu v letech 2009–2011 ve Velkých Bílovi-
cích, Kaliszi a Levoči a byly zaměřeny na historické dědictví střední Evropy 20. století jako sou-
části evropské diskuse o výuce dějepisu.
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Summary

Historical Works in the Department of History of the Faculty of Education 
of Masaryk University in Recent Years

The result of the department’s scientific research of history is an overview of its educational, research
and publication activities between the years 2000–2011. The department provides training for teachers of
history and Christian education, carries out an archaeological research of the Great-Moravian settlement in
Znojmo-Hradiště, examines the history of the cities in eastern Slovakia in the early-modern period, the
history of religious orders in the same period, the history of foreign expatriates, the history of the trade
union movement in the 20th century and the use of film in history teaching. The department publishes two
journals: Proceedings of the Faculty of Education, range of social sciences and the Czech-Polish Historical
and Pedagogical Journal.
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KLÍČOVÉ MOMENTY A KONTROVERZNÍ UDÁLOSTI POVÁLEČNÉ HISTORIE 
V HISTORICKÉM VĚDOMÍ ŽÁKŮ, STUDENTŮ A UČITELŮ ČESKÝCH ŠKOL

(VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU)

DENISA LABISCHOVÁ

The study deals with the concept of empirical research on historical consciousness in the Czech
Republic implemented in 2011. Mixed qualitative and quantitative research methods were
performed (focus groups, questionnaire surveys, in-depth interviews) in a group of 2,524
respondents (students of primary schools, secondary vocational schools, secondary grammar
schools, history education students and history teachers) from nine regions in the Czech
Republic. The paper describes theoretical and methodological bases, and presents partial
results of the research concerning selected aspects of historical consciousness – attitudes to key
moments and controversial events of Czechoslovak and Czech history after1945. 

Key words: history didactics; history teaching; historical consciousness; historical culture; con-
troversial events; quantitative and qualitative empirical research; methodology; history after 1945

1. Kontext: Moderní výuka dějepisu a její priority

Český školní dějepis po roce 1989 se téměř po dvě desetiletí vyznačoval snahou oprostit
výklad historie od nežádoucího ideologického podbarvení a o podání co nejobjektivnějších his-
torických informací. S touto snahou byl spojen jakýsi „strach z interpretace“. Obavy z interpre-
tačního „zatížení“ historického textu se promítly také do kvality učebnicové produkce – české
učebnice vydávané od počátku devadesátých let 20. století se povětšinou vyhýbaly sporným 
a kontroverzně vnímaným dějinným momentům. Dělo se tak kupříkladu redukcí výkladového
textu na základní (mnohdy až strohé) informace vztahující se k palčivějším otázkám historie. 
V tomto ohledu se tehdejší česká učebnicová produkce do značné míry odlišuje například od
učebnic polských, jež vykazují větší emocionalitu a obsahují často také hodnotící náhled na
sporné mezníky dějin.1

Opomíjení kontroverzí ve výkladu dějin ovšem přispívá ke vzniku negativních historických
mýtů a stereotypů v podstatě stejnou měrou jako jejich jednostranné hodnocení, omezené na
jeden úhel pohledu, neboť může vést k neznalosti, nezájmu a neporozumění mnohým ožehavě-
jším otázkám v současném společenském dění, tedy i k snadnější manipulovatelnosti, ať již nej-
různějšími extremistickými uskupeními, či médii.2

Přijatelnější způsob formování historického vědomí žáků naznačuje Robert Stradling svým
konceptem multiperspektivity. Doporučuje, aby multiperspektivní přístup k výkladu a interpre-
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1 GRACOVÁ, B.: Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Ostrava 2004, s. 21–22. Autorka se kompar-
ativním analýzám českých a polských učebnic dějepisu věnuje dlouhodobě. Analýzy nejnovějších učebnic realizo-
vané Blaženou Gracovou již naznačují jistý pozitivní posun směrem k posílení interpretační složky výkladu dějin 
– viz GRACOVÁ, B.: Obraz Polska a Poláků v nejnovějších českých učebnicích dějepisu (příspěvek v připravovaném
sborníku z konference „Język – Szkoła – Przestrzeń“, která se uskutečnila v roce 2011; v tisku).

2 LABISCHOVÁ, D.: Formování postojů a hodnot na příkladu historie a současnosti Těšínska. In: Hampl, D. (ed.):
Města jako křižovatky kultur. Olomouc 2010, s. 34–35.



taci historických událostí provázel nejen práci odborných historiků, ale aby se stal základní
metodou poznávání historie (historical learning) také v rámci dějepisného vyučování: „Multi-
perspektivita může více osvětlit konfliktní situace a pomoci porozumět tomu, že často vznikají,
trvají a jsou utvářeny jako konflikty interpretace, do kterých každá strana přináší své vlastní
motivy a záměry, které nejsou založeny na žádném specifickém zdroji informací, ale reflektují
dlouho vytvářené názory, předsudky, zaujatosti a stereotypy.“3

Učitel by tedy neměl přinášet jakýsi „hotový“ pohled na minulost, měl by spíše podporovat
kritické myšlení žáků a jejich chápání skutečnosti, že na stejnou událost či osobnost je možno
nahlížet různýma očima zcela odlišně, tedy rozvíjet jejich interkulturní senzitivitu a směřovat 
k tomu, aby lépe porozuměli nejrůznějším kontroverzním a konfliktním momentům minulosti.

Obzvláště žádoucí je uplatňování principu multiperspektivity při výkladu dějin nejnovějších
a soudobých. Historie po roce 1945 se z oborově didaktického hlediska vyznačuje několika spe-
cifiky. Dagmar Hudecová a Denisa Labischová k nim řadí zejména značnou neuspořádanost
obrovského množství názorově indiferentních informací, vyžadující erudovaný výběr učiva ze
strany pedagogů, dále dostupnost širokého spektra informací z mnoha neodborných zdrojů, pře-
devším z vyprávění rodičů a prarodičů či z médií, které utvářejí jakési počáteční před-vědění
žáků, případně také neuzavřenost nejnovějších dějin danou nedostupností mnoha jiných infor-
mací (např. diplomatických dokumentů, jednacích protokolů, utajených smluv).4

Zdůraznit je nutno především význam nejrozličnějších informačních zdrojů, jež poskytují
žákům obraz nedávné minulosti mnohdy dříve než školní instituce v rámci vzdělávacího oboru
dějepis (většinou až v 9. ročníku základní školy, resp. odpovídajícího ročníku víceletého gym-
názia). Vyprávění rodičů a prarodičů předává dětem osobně prožitou historickou zkušenost, je
obvykle prostoupeno emocemi a předkládá určité názory a postoje ovlivněné hodnotovou orien-
tací a konkrétním rodinným zázemím, resp. situací a osudy vyprávějící osoby a celé rodiny 
v dané době. Moderně pojatý školní dějepis by měl tyto specifické podmínky mimoškolní his-
torické edukace zohledňovat, kupříkladu využíváním metody oral history, jež rozvíjí komuni-
kativní, sociální i výzkumné kompetence žáků a podněcuje intergenerační dialog v rodinném
prostředí.5

Obdobně média často odkazují na historické události v nejrůznějších mediovaných sděle-
ních, a to pro tento komunikační prostředek specifickým způsobem, používajícím často zkratku,
přílišné zjednodušení, stereotypizaci, politickou instrumentalizaci. S narůstající oblibou tzv.
retro-filmů6 a seriálů zachycujících období normalizace či opakovaného vysílání předlistopa-
dové televizní produkce vyvstává potřeba na toto pozadí utváření historického vědomí reagovat
také v dějepisné výuce, především jejich kritickou reflexí a porozuměním skutečnosti, že se
nejedná o vědecky podloženou rekonstrukci minulosti, nýbrž pouze o její obraz, zkreslený mno-
ha faktory (umělecký záměr apod.).

Pro dějepis je významná také role médií ve vypjatých dějinných okamžicích, jakou sehrály
např. noviny v roce 1848, rozhlas v květnu 1945 a v srpnu 1968 apod.7 Důležitost mediální
výchovy, tedy rozvíjení mediální gramotnosti ve smyslu receptivních a produktivních kompe-
tencí žáků, je deklarována také v základních kurikulárních dokumentech (rámcových vzděláva-

10

DENISA LABISCHOVÁ

3 STRADLING, R.: Multiperspectivity in History Teaching: A Guide for Teachers. Strasbourg 2003, s. 15.
4 HUDECOVÁ, D. – LABISCHOVÁ, D.: Nebojme se výuky moderních dějin. Nejnovější a soudobé dějiny v součas-

ném dějepisném vyučování. Praha 2009, s. 12–13.
5 Blíže viz LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008, s. 87–91.
6 Uplatnění filmu v dějepisném vyučování se u nás soustavně věnuje Kamil Štěpánek. ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný

konflikt III. (Na frontách studené války optikou oborové didaktiky dějepisu a mediální výchovy). Sborník prací Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 25, 2011, č. 1, s. 98–108.

7 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha 2007, s. 79.



cích programech) pro primární i sekundární vzdělávání, kde je mediální edukace zařazena 
v podobě samostatného průřezového tématu. 

Všechna výše uvedená východiska zdůrazňují interpretační a postojovou dimenzi dějepisné-
ho vzdělávání a často zmiňovanou potřebu překonat čistě faktografické pojetí vzdělávacího
obsahu této školní disciplíny. V současnosti se v České republice pilotně ověřuje alternativní
verze Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia pro vzdělávací obor dějepis, která je
částečným upuštěním od cyklického pojetí chronologického výkladu dějin (dosud se na gym-
náziu probírá rozšířené učivo ze základní školy). Vytváří se tak jakýsi kombinovaný model pro-
pojující chronologický a tematický přístup, akcentující dějiny 20. století a umožňující inten-
zivněji rozvíjet postoje a dovednosti žáků. Obdobně se vede odborná diskuze nad revizí
rámcových vzdělávacích programů a formulací tzv. standardů základního vzdělávání pro jedno-
tlivé vyučovací předměty, které by měly představovat vyvážené spektrum cílových vzdělávacích
výstupů (v oblasti znalostí, dovedností, postojů a hodnot).

Je nesporné, že postojová dimenze školního dějepisu by měla být reflektována také empiric-
ky. V souvislosti s restrukturalizací oborových didaktik nabývá na významu oborově didaktický
výzkum, který, jak konstatuje Zdeněk Beneš, poskytuje „jiným způsobem nezjistitelné poznatky
o reálném stavu výuky, o skutečné podobě a struktuře historického vědomí mladých lidí či 
o reflexi školního dějepisu a jeho součástí jako o sociálním a kulturním fenoménu“.8

2. Výzkum historického vědomí v českém prostředí

Na rozdíl od ostatních oborových didaktik sociálně humanitních disciplín v českém prostředí
se kvalitní empirický výzkum v oblasti dějepisu rozvíjí již od poloviny devadesátých let 20. sto-
letí, kdy se Česká republika aktivně zapojila do mezinárodního šetření Mládež a dějiny, jedine-
čného svým rozsahem i charakterem.9 Přibližně ve stejné době se empirické výzkumy začaly rea-
lizovat na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v týmu Blaženy Gracové 
a Denisy Labischové, jejichž badatelský zájem se orientuje zejména na výzkumy dějepisných
učebnic, průzkumy historických vědomostí u studující mládeže (české dějiny, historie sousedních
zemí, základní faktografie dějin 20. století, dějiny každodennosti, genderová tematika), výzkumy
historických stereotypů, výzkumy národní identity v historické perspektivě, výzkumy související
se zaváděním kurikulární reformy a výzkumy aktuální podoby výuky dějepisu na základních 
a středních školách.10 Podrobný přehled těchto šetření publikovala Blažena Gracová.11
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8 BENEŠ, Z.: Didaktika dějepisu. In: Pánek, J. et al. (edd.): Manuál Encyklopedie českých dějin. Praha 2003, s. 331.
9 KLÍMA, B. et al.: Mládež a dějiny. Brno 2001.
10 GRACOVÁ, B.: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. Ostrava 1998; GRACOVÁ, B. – PSÍK,
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Ostrava 2005; GRACOVÁ, B.: Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern
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o Evropě, z Evropy a pro Evropu. Historie – Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2005,
s. 321–331; LABISCHOVÁ, D.: Stereotypní evropanství v postojích české mládeže. Acta Historica Neosoliensia,
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sein. Hannover 2006, s. 157–169; GRACOVÁ, B.: Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden
über Polen und die Polen. In: Dolezel, H. – Helmedach, A. (edd.): Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu
Schulbuch und Schülerbewusstsein. Hannover 2006, s. 129–155; GRACOVÁ, B.: Das Bild des sogenannten Prager
Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichts-



Akcentace afektivní (postojové a hodnotové) dimenze dějepisného vyučování našla svůj
odraz rovněž v dalších výzkumech. V roce 2008 byl v Moravskoslezském kraji uskutečněn Test
moderních českých (československých) dějin (dále: KVALITA 2008), jehož součástí bylo kromě
testování vědomostí žáků středních škol z oblasti dějin po roce 1945 také zjišťování postojů stře-
doškoláků k vybraným událostem poválečné historie.12 Pro postojovou část výzkumu byly zvo-
leny různé typy dotazování – vedle hodnotících a interpretačních otázek zde byly poprvé použi-
ty také projektivní otázky, založené na principu identifikace, využívající mechanismus vcítění se
do situace lidí v minulosti (především generace rodičů a prarodičů). Právě tento výzkum se stal
podkladem pro formulaci části výzkumných položek dotazníku v prezentovaném šetření.

Výsledky výzkumu KVALITA 2008 prokázaly, že středoškoláci nezaujímají extrémní či
nežádoucí postoje, u některých položek testu však odpovědi naznačovaly, že je nutno orientaci
žáků v poválečném vývoji Československa prohloubit, protože jejich postoje k daným historic-
kým událostem vykazují v některých případech slabší úroveň chápání dobového kontextu.13

3. Cíle, výzkumný design a popis zkoumaného souboru v šetření z roku 2011

Při realizaci průzkumu KVALITA 2008 vyvstaly nové otázky, které bylo žádoucí dále zkou-
mat. Nevyhraněné postoje patnáctiletých respondentů korespondovaly s relativně nízkou úrovní
jejich znalostí z oblasti dějin po roce 1945. Zkoumaný soubor měli nově představovat respon-
denti starší (vyšší ročníky středních škol). Za potřebné bylo dále považováno zjišťovat podobu
postojů také u samotných učitelů dějepisu, jejichž náhled na nedávnou historii a její hodnocení
významně ovlivňují způsob prezentace historických událostí ve výuce dějepisu – nutno pozna-
menat, že v českém prostředí je důvěra žáků v učitelův výklad signifikantně vyšší než v jiných
evropských zemích.14 Obdobně byly nově sledovány postoje vysokoškolských studentů připra-
vujících se pro učitelství dějepisu na základních a středních školách.

Vybrané a korigované otázky užité v projektu KVALITA 2008 byly zařazeny do rozsáhlého
výzkumného šetření Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech 
a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže, jehož řešitelkou je Denisa Labischová,
spoluřešitelkou Blažena Gracová, realizovaného v roce 2011 na Ostravské univerzitě.15

V následujícím textu přiblížíme celkovou koncepci tohoto výzkumu.
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lehrbüchern. In: Helmedach, A. – Maier, R. (edd.): Zweierlei 1968? Die Umbruchjahre 1968 und 1989 in deutschen
und tschechischen Geschichtsschulbüchern. Göttingen 2008, s. 161–173; GRACOVÁ, B.: Poznatky z Výzkumu
aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách. In: Beneš, Z. (ed.): Historie a škola. Díl VI.
Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Praha 2008, s. 9–30; LABISCHOVÁ, D.: Das Teschener
Gebiet im historischen Bewusstsein tschechicher und polnischer Jugendlicher. Ergebnisse einer didaktisch-
empirischen Untersuchung. In: Udolf, L. – Prunitsch, Ch. (edd.): Teschen. Eine geteilte Stadt im 20. Jahrhundert.
Dresden 2009, s. 127–144; LABISCHOVÁ, D.: Empirical Research on Historical Consciousness in History Didac-
tics, Its Possibilities and Perspectives. The New Educational Review, 2011, No. 3, s. 262–271.

11 GRACOVÁ, B.: Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam. In: Beneš, Z. – Pešek,
J. – Vorel, P. (edd.): IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.–8. září 2006. Svazek I. Pardubice – Praha – Ústí nad
Labem 2007, s. 97–114. 

12 MALČÍK, M. – KUBINCOVÁ, L. – DAVIDOVÁ, R. – LABISCHOVÁ, D.: Test moderních českých (českosloven-
ských) dějin. Výzkumná zpráva. KVALITA 2008 – projekt Moravskoslezského kraje. Ostrava 2008. Autory postojových
otázek byli Denisa Labischová, Martin Labisch, Blažena Gracová, výsledky postojové části výzkumu interpretovala
a shrnula Denisa Labischová. Zkoumaný soubor tvořilo 3488 žáků 1. ročníků středních škol. 

13 Tamtéž.
14 Tato skutečnost je podložena empiricky – viz mezinárodní výzkum Mládež a dějiny. Konstatování odpovídá také

výsledkům zde prezentovaného šetření z roku 2011.
15 Projekt byl financován MŠMT v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 

a multikulturní výchovy v roce 2011.



Cíle výzkumu

Hlavní cíle rozsáhlého výzkumného šetření byly vymezeny následovně:
a) postihnout vybrané aspekty historického vědomí žáků základních, středních odborných škol

a gymnázií, studentů učitelství dějepisu a vyučujících dějepisu;
b) charakterizovat aktuální podobu výuky dějepisu na školách a zjistit míru, do jaké odpovídá

aktuálním, kurikulárně zakotveným teoriím dějepisného vzdělávání (akcent na nejnovější
dějiny, reflexe vybraných témat – gender v historii, historie dětství, dějiny národnostních
menšin, dějiny každodennosti a sportu, kritická analýza a interpretace historických pramenů,
především ikonografických a audiovizuálních, preference aktivizujících výukových metod,
například dramatizace, oral history a projektového vyučování);

c) definovat učitelovo pojetí učiva dějepisu; 
d) identifikovat vliv pojetí historie u učitelů na pojetí minulosti u žáků.

Otázky prezentované v této studii (sedm položek dotazníku) se vztahují k prvnímu defino-
vanému cíli, neboť hodnocení klíčových momentů a kontroverzních událostí dějin představuje
jeden z významných aspektů historického vědomí – viz obsahové schéma výzkumu. Obsahové
schéma vychází z pojetí historického vědomí konstruovaného na základě koncepcí tohoto so-
ciálně kulturního fenoménu v nejnovější odborné literatuře. 

Základní teoretická východiska pro pojetí historického vědomí v nejnovějším výzkumu
poskytly především práce Hanse Jürgena Pandela, jehož strukturně-analytický koncept sedmi
párových kategorií16 rozvinul Michael Sauer, který do svého modelu historického vědomí zahr-
nul také receptivní předpoklady jedince (věk, socializace, zájmy, dosavadní vědomosti), pro-
středky kultivace historického vědomí (média, muzea, školy), obsahy, komponenty (časové
zařazení událostí, asociace, obrazné představy, identifikaci a odmítnutí, soudy, praktickou apli-
kaci) a rovinu komunikačního společenství (jedinec, rodina, obec, kraj, národ/stát, náboženská
obec).17 Další cenné teoretické poznatky přináší publikace Zdeňka Beneše, jenž pojímá histo-
rické vědomí jako jednu z kategorií historické kultury (vedle historického poznání a historické-
ho povědomí).18

Konkrétnější výzkumnou strukturaci obsahu empirického zkoumání historického vědomí 
v podobě čtyř předpokladů vymezil zakladatel české historické sociologie Jiří Šubrt. Podle něj
je nutno zkoumat zejména zájmy a znalosti, kterými se lidé ve vztahu k historii vyznačují, dále
představy o povaze dějinného procesu (sil, které ho ovlivňují, a vazeb mezi minulostí, součas-
ností a budoucností), hodnotící pohled na dějiny vlastního národa, resp. země a v neposlední
řadě také vliv společensko-politických poměrů na proměny historického vědomí v čase. Tyto
čtyři premisy jsou konkretizovány do podoby okruhů otázek vztahujících se k těmto problé-
mům:19

a) zájmu o historii (historické období, preferované informační zdroje, způsoby uchovávání
památek na předky);

b) pohledu na dějiny (cykličnost, kauzalita, náhodnost ad., hlavní hybatelé dějin);
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16 PANDEL, H.-J.: Dimensionen des Geschitsbewußtseins. Ein Versuch, seine Struktur für Empirie und Pragmatik
diskutierbar zu machen. Geschichtsdidaktik, 1987, s. 132. Pandel vyjadřuje úrovně historického vědomí vztahovými
dvojicemi v dimenzi časového vědomí (dříve – dnes/zítra), vědomí reality (reálné/historické – imaginární), vědomí
historicity (statické – proměnlivé), vědomí identity (my – vy/oni), politického vědomí (nahoře – dole), ekonomicko-
sociálního vědomí (chudý – bohatý) a morálního vědomí (správné – špatné).

17 SAUER, M.: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Fulda 2009, s. 10–11. 
18 BENEŠ, Z.: Historický text a historická kultura. Praha 1995.
19 ŠUBRT, J. – VINOPAL, J.: K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naše společnost. Časopis Centra

pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., 2010, č. 1, s. 10.



c) názorům na české dějiny (hodnocení vybraných období české historie z různých perspektiv,
vnímání vrcholných období a období úpadku, hodnocení osobností české historie, celkové
bilanční hodnocení českých dějin);

d) vnímání vlivu politiky a médií na interpretaci dějin;
e) významu znalosti historie pro jedince a společnost;
f) hodnocení školní výuky dějepisu (včetně osobních zkušeností).

Dalším podkladem pro vymezení historického vědomí se staly četné empirické výzkumy
Ostravské školy kolektivu Blaženy Gracové a Denisy Labischové, vztahující se zejména ke kul-
turně-historické identitě, především zkoumání podoby historického autostereotypu a heteroste-
reotypů jiných národů (zejména sousedních), interetnických postojů (sympatie a antipatie 
k jiným národům a národnostem, vědomí příbuznosti, identifikace problémů v bilaterálních
vztazích), pozitivního a negativního hodnocení historických osobností a událostí.

V neposlední řadě se cenným teoretickým východiskem stal již zmiňovaný mezinárodní vý-
zkum Mládež a dějiny, realizovaný v České republice v letech 1995–1996.
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Obr. 1: Obsahové schéma výzkumu „Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech
a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže“(D. Labischová).



Výzkumný design empirického šetření je charakterizován v následující tabulce:

Graf G1 přibližuje složení zkoumaného vzorku respondentů:

V průběhu roku 2011 se podařilo získat celkem 2524 dotazníků a uskutečnit osm skupino-
vých sezení a čtyři hloubkové rozhovory s učiteli a studenty učitelství dějepisu a občanské
výchovy. Položky, které jsou předmětem tohoto pojednání, byly zařazeny do dotazníku pro res-
pondenty pouze ze středních a vysokých škol a z řad učitelů, proto zde zkoumaný soubor před-
stavuje 1814 dotázaných.
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Formulace otázek zjišťujících postoje vůči klíčovým momentům dějin a kontroverzním his-
torickým událostem je vždy spojena s určitými úskalími, jichž si byly řešitelky výzkumného pro-
jektu vědomy. Je vždy velmi obtížné zajistit validitu výzkumu – tedy zvolit takové varianty
odpovědí u uzavřených dotazníkových položek, aby reprezentovaly široké spektrum postojů 
a názorů na daný historický problém ve společnosti. Užití otevřených dotazníkových položek se
však nejevilo jako vhodné, především vzhledem k množství oslovených respondentů a také 
k dlouhodobé zkušenosti z předchozích výzkumů, kdy návratnost řádně vyplněných dotazníků
byla při využití otevřeného dotazování velmi nízká. Proto byl pro co nejkomplexnější postižení
zkoumaného problému zvolen smíšený výzkumný přístup:
1) V první fázi bylo realizováno šest focus groups s vysokoškolskými studenty a pedagogy.

Cílem těchto focus groups bylo identifikovat základní komponenty historického vědomí
zkoumaného souboru a na jejich základě sestavit kvalitní dotazník. Ilona Gillernová spatřu-
je pozitiva užití techniky focus groups (v překladu: ohniskové skupiny) v tom, že umožňují
explorační výzkum (exploraci relevantních postojů a motivačních aspektů sledovaných
jevů), napomáhají formulovat vhled do problému, případně vysledovat „slovník“ cílové sku-
piny.20 Dle Jana Hendla je předností focus groups také využití skupinové dynamiky, jež při-
spívá k zaměření na nejdůležitější témata.21

2) Po analýze shromážděných dat bylo vytvořeno pět verzí dotazníku pro druhou fázi výzkumu.
Konstrukce dotazníku vycházela jednak z výsledků focus groups, jednak z odborné literatu-
ry.22 Položky vztahující se k hodnocení kontroverzních historických událostí po roce 1945
byly převzaty z citovaného výzkumu KVALITA 2008 a v některých případech upraveny.

3) Ve třetí fázi (plánována do poloviny roku 2012) jsou realizovány další focus groups (pět) 
a in-depth interview (šest) zaměřené na hlubší proniknutí do zkoumaného problému na
základě výsledků dotazníkového šetření.

4. Výzkumná zjištění

Výsledky kvantitativního šetření byly zpracovány ve speciálních programech Remark Office
OMR (vytvoření datových matic) a Statistical Package for the Social Sciences (statistické zpra-
cování dat). V této studii jsou prezentována zjištění v podobě relativních četností, sledováno
bylo tedy procentuální zastoupení odpovědí u tří sledovaných skupin respondentů z hlediska
typu navštěvované školy ve srovnání se zkoumanou skupinou učitelů. Vzhledem k tomu, že
postoje k sociálním jevům a historickým skutečnostem se mnohdy liší z genderového hlediska,
je v případě, že byly zaznamenány signifikantní rozdíly mezi odpověďmi žen a mužů, zohledně-
no v interpretaci výsledků také toto třídění. 

V této studii jsou zahrnuty pouze dílčí výzkumné závěry, v průběhu roku 2012 budou reali-
zovány výpočty korelačních koeficientů a testování hypotéz, analyzován bude také materiál zís-
kaný kvalitativními postupy (otevřené kódování).
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20 GILLERNOVÁ, I.: Ohniskové skupiny a rozhovory. In: Šubrt, J. et al.: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění.
Teorie a výzkum. Praha 2000, s. 165.

21 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha 2005, s. 184.
22 BORRIES, B.: Jugend und Geschichte. Ein europäisches Kulturvergleich aus deutscher Sicht. Opladen 1999;

ŠUBRT, J. – VINOPAL, J.: K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naše společnost. Časopis Centra
pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., 2010, č. 1, s. 9–20; PFEIFEROVÁ, Š. – ŠUBRT,
J.: Veřejné mínění o problematice českých dějin. Naše společnost. Časopis Centra pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., 2009, č. 2, s. 16–23; výzkumy Ostravské univerzity uvedené výše.



Varianty odpovědí:
A) Byli to hrdinové, kteří se rozhodli bojovat proti zločinnému režimu, a při boji za správnou

věc jsou oběti přípustné.
B) Byli to naivní mladíci, kteří sice bojovali za správnou věc, ale špatnými prostředky.
C) Byli to vrazi, kteří obětovali svému plánu dostat se na Západ několik nevinných životů.
D) Byli to výtržníci, kteří v ozbrojených šarvátkách hledali uspokojení své touhy po dobrodruž-

ství.
Cílem první ze sedmi otázek týkajících se významných událostí našich nejnovějších dějin 

a jejich interpretace bylo postihnout, jaký postoj převládá v odpovědích všech skupin dotáza-
ných vůči dodnes kontroverzně nahlížené činnosti ozbrojené skupiny sourozenců Mašínů, kteří
na počátku padesátých let organizovali nejrůznější přepadení představitelů státní moci a další
násilné akce a v roce 1953 uprchli do zahraničí. Tato výzkumná položka byla zvolena záměrně
vzhledem k silné medializaci těchto událostí v posledních letech. Média intenzivně reflektovala
kupříkladu udělení Plakety předsedy vlády Mirka Topolánka za odbojovou činnost v roce 2008.
Výsledky výzkumu mohou být zajímavé také v souvislosti s aktuálním vyznamenáním řádem
Zlaté lípy u příležitosti pohřbu Ctirada Mašína v srpnu roku 2011 (tedy již po skončení realiza-
ce tohoto šetření).

Více než polovina všech dotázaných (G2) považuje bratry Mašíny a další členy jejich usku-
pení za naivní mladíky, kteří sice sledovali ušlechtilé cíle, ovšem nevhodně zvolenými pro-
středky. Vyslovili se tak především studenti – budoucí učitelé dějepisu (59 %). 

Za hrdiny pokládá tuto ozbrojenou skupinu 30 % všech respondentů, ovšem četnosti odpově-
dí dle typu školy a dosaženého stupně vzdělání se již různí. Zatímco blízká je tato formulace pře-
devším žákům středních odborných škol, sdílí tento názor pouhých 14 % učitelů dějepisu.

Téměř dvakrát více učitelů (34 %) než ostatních oslovených (16–17 %) je přesvědčeno, že
bratry Mašíny nelze označit jinak než jako vrahy, kteří neměli nejmenší zábrany prosazovat své
úmysly na úkor životů nevinných lidí. 

Jen nepatrné procento dotázaných (3 %) pohlíží na Mašíny a další členy jejich skupiny jako
na výtržníky toužící po dobrodružství a vyhledávající jakékoliv ozbrojené šarvátky a násilnosti.

Jisté odlišnosti vykazují v případě této otázky odpovědi žen a mužů (dívek a chlapců) – roz-
díl v relativních četnostech činí přibližně 10 %. Zatímco muži se přikláněli častěji k variantě
odpovědi A (hrdinové), u žen převažovala varianta B (naivní mladíci). 
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Výsledky šetření KVALITA 2008 ukazují, že také před třemi lety vyjádřila více než polovi-
na respondentů23 rezervovaný postoj vůči použití násilí, byť v odůvodněném boji proti autori-
tářské moci (varianta B). Zatímco v roce 2008 byl poměr odpovědí A a C vyrovnaný, v nověj-
ším výzkumu převažuje pozitivní hodnocení (A) činů skupiny bratří Mašínů nad postojem
jednoznačně odsuzujícím (C), lze tedy předpokládat, že oficiální ocenění za odbojovou činnost
zaznamenané médii mělo na veřejné mínění určitý vliv.

Varianty odpovědí:
A) Ano, bylo to správné, Romové se musí přizpůsobit většinové kultuře.
B) Ano, bylo to správné, v Evropě 20. století již nebylo pro kočovný způsob života místo.
C) Ne, nebylo to správné, změny způsobu života se musí vyvinout přirozeně.
D) Ne, nebylo to správné, mělo to negativní dopad na vztahy Romů a většinové společnosti.

Tato otázka byla včleněna do dotazníku s ohledem na hlavní zaměření výzkumného projek-
tu, tedy na interkulturní dimenzi formování historického vědomí prostřednictvím školní výuky
dějepisu. V roce 1958 vstoupil v Československu v platnost zákon č. 74/1958 o trvalém usídle-
ní kočujících osob, tedy legislativní úprava, která znamenala asimilaci romského obyvatelstva
(postihla především olašské Romy). 

Jak naznačuje graf G3, nejsou postoje respondentů v této problematice nijak vyhraněné. 
V celkovém zkoumaném souboru jsou varianty odpovědí zastoupeny přibližně stejnou měrou 
a relativní četnosti se pohybují v rozmezí 2–31 %. Zaměříme-li se však na porovnání preferen-
ce variant odpovědí A až D u jednotlivých skupin dotázaných, můžeme vysledovat poměrně zře-
telné rozdíly.

Nejvýraznější diference byla zjištěna u varianty C v odpovědích učitelů dějepisu. 45 % 
z nich soudí, že změnu životního způsobu menšinových etnických skupin nelze „vynutit“ naříze-
ními a vyhláškami, nýbrž že k němu musí daná sociokulturní skupina dospět sama v dyna-
mickém procesu utváření interkulturních vztahů a v proměnách vlastní identity daných interak-
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23 MALČÍK, M. – KUBINCOVÁ, L. – DAVIDOVÁ, R. – LABISCHOVÁ, D.: Test moderních českých (českosloven-
ských) dějin. Výzkumná zpráva. KVALITA 2008 – projekt Moravskoslezského kraje. Ostrava 2008. Je nutno pozna-
menat, že se jednalo výhradně o žáky různých typů středních škol.



cí s majoritou. Je možno konstatovat, že pedagogové vyjádřili postoj, k němuž směřuje současné
pojetí interkulturního vzdělávání (a průřezové téma rámcových vzdělávacích programů Multi-
kulturní výchova).

Naopak o nezbytnosti přizpůsobení se příslušníků romského etnika a jejich tradičního život-
ního způsobu normám a představám majoritní společnosti jsou přesvědčeni nejvíce žáci střed-
ních odborných škol (37 %). Tuto variantu odpovědi upřednostnilo 25 % gymnazistů, 24 %
vysokoškoláků a pouhých 8 % učitelů.

Byl také zjištěn rozdíl 11 % v odpovědích žen a mužů v součtu relativních četností u variant
A + B a C + D (ženy se vyslovily častěji proti nařízení, muži s ním spíše souhlasili).

Zjištěné postoje jsou v případě této otázky relativně konstantní (odpovědi se prakticky neli-
ší od posledního výzkumu KVALITA 2008).

Varianty odpovědí:
A) Jako zradu Západu, podobnou roku 1938.
B) Jako důsledek toho, že jsme byli ve sféře sovětského vlivu a západní demokratický svět o nás

neměl zájem.
C) Jako nutnost vyplývající z rozdělení sfér vlivu mezi Varšavskou smlouvou a NATO (kdyby

ji Západ nerespektoval, mohlo by to vést k vážné krizi nebo i k válce). 
D) Jako uplatnění zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí suverénní země.

Následující položka z bloku vztahujícího k významným momentům a kontroverzním událos-
tem naší poválečné historie se týkala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srp-
nu 1968, klíčového mezníku, jenž se vtiskl do historického vědomí několika generací občanů.
Cílem zařazení otázky bylo zjistit, jak dotázaní hodnotí tehdejší reakci západních demokracií 
– zda se v historickém vědomí objevují pocity jistého zklamání nad tím, že západní země nepo-
stupovaly razantněji, či zda převládá objektivnější vnímání dobového kontextu, tedy chápání
rozdělení sfér vlivu mezi Východem a Západem v atmosféře studené války.

Jak vyplývá z grafu G4, odpovědi jednotlivých skupin respondentů se podstatně různí. Vel-
mi odlišná je interpretace dané historické skutečnosti u pedagogů, u nichž jednoznačně převládá
varianta odpovědi C (63 %). Také vysokoškoláci jsou nejčastěji přesvědčeni o nezbytnosti teh-
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dejšího postoje zemí západního bloku, dané mezinárodně politickými vztahy, jedná se však již
o výrazně nižší procento odpovědí (46 %). Studenti připravující se na dráhu učitele dějepisu se
přikláněli také k odpovědi B, která převažovala rovněž u středoškoláků, a vyjádřili tak přesvěd-
čení o jistém nezájmu demokratických zemí o dění v socialistickém Československu (celkové
zastoupené této odpovědi je 40 %).

20 % z celkového vzorku dotázaných má jakousi zmytologizovanou představu o tom, že
západní velmoci v rozhodujících okamžicích „malou zemi v srdci Evropy“ vždy opustily a že
rok 1968 navazuje na jiné „osudové“ osmičky v národní historii (tato odpověď však vykazuje
nejnižší četnosti v případě učitelů – 5 %). Lze předpokládat, že takovéto vyjádření může odrážet
jak rodinnou zkušenost („národní příběh“ v rodinném vyprávění), tak paušalizující výklad vý-
znamných historických událostí podaný v médiích.

Pouze necelých 10 % oslovených žáků, studentů a učitelů se domnívá, že se jednalo 
o respektování zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí suverénní, byť lidská práva poru-
šující země.

Zaměříme-li se na rozdíly v odpovědích z genderového hlediska, lze zaznamenat zřetelnější
rozdíl ve volbě variant odpovědí B (preferovaly spíše ženy) a C (uváděli častěji muži), a to přib-
ližně 10 %.

Srovnáme-li výsledky s výzkumnými závěry projektu KVALITA 2008, ve kterém byla daná
otázka položena žákům různých typů středních škol, můžeme konstatovat, že nedošlo k pod-
statnému posunu v postojích respondentů dané věkové kategorie. Přesto však lze poukázat na
patrný pokles v chápání západního postoje vůči srpnové okupaci roku 1968 jako opakující se
„zrady“ demokratických velmocí (varianta A).

Varianty odpovědí:
A) Pokusil bych se emigrovat, uplatnit se v zahraničí, získat jiné občanství a na ČSSR raději

zapomenout.
B) Pokusil bych se emigrovat a v zahraničí dělat něco proti komunistickému režimu v ČSSR.
C) Zůstal bych v ČSSR, a pokud bych k tomu měl příležitost, vyjadřoval bych otevřeně, že 

s komunistickým režimem nesouhlasím.
D) Přizpůsobil bych se novému režimu, pokusil bych se zajistit slušný život pro sebe a své blízké. 
E) Zachoval bych se podle rozhodnutí nejbližší rodiny.

20

DENISA LABISCHOVÁ



F) Nevadilo by mi s režimem aktivně spolupracovat (vstoupit do KSČ apod.), pokusil bych se
využít svých schopností a budovat kariéru.

Čtvrtá otázka zařazená v postojovém dotazníku využívá metody tzv. projektivního dotazo-
vání. Cílem bylo postihnout subjektivní představy respondentů o možném vlastním jednání 
v historické společenské situaci. Žáci, studenti a učitelé byli vyzváni k tomu, aby se vcítili do
lidí žijících v poměrech na počátku normalizace a pokusili se zvážit různé eventuality, jak by se
za daných okolností sami zachovali.

Oproti výzkumu KVALITA 2008 došlo ke změně formulace variant odpovědí, konkrétně 
o doplnění varianty E (pro vlastní rozhodnutí by bylo zásadní stanovisko nejbližší rodiny). Jak
ukazuje graf G5, právě tato varianta byla jednoznačně preferována především učiteli (40 %), ale
také přibližně jednou pětinou ostatních dotázaných. Ohledy na přání a potřeby rodiny by bralo
o 9 % více žen než mužů.

Zejména středoškoláci by volili jako nejoptimálnější řešení situace emigraci. Zatímco gym-
nazisté jsou přesvědčeni o tom, že by se za hranicemi aktivně zasazovali za boj proti autorita-
tivnímu režimu v Československu (36 %), žáci středních odborných škol uváděli častěji snahu
o získání jiného státního občanství a pokus o „nový“ život bez výraznějšího zájmu o původní
vlast (33 %). 

Emigraci jako takovou (varianta A nebo B) připouští pouze 17 % učitelů, což je signifikant-
ně méně než v případě ostatních skupin respondentů (gymnazisté 67 %, žáci SOŠ 61 %, univer-
zitní studenti 51 %). 

Zaměříme-li se na ochotu a odvahu otevřeně vyjadřovat demokratické občanské postoje 
v nesvobodném prostředí tehdejšího státního zřízení (varianta C), vyslovili se v tomto smyslu
zejména učitelé (23 %), naopak nejméně gymnazisté (10 %), kteří, jak již bylo řečeno, prefero-
vali spíše možnost aktivně vystupovat proti komunistické garnituře ze zahraničí.

Pouze 2 % všech oslovených nepokrytě přiznávají připravenost s komunistickým režimem
spolupracovat v zájmu budování vlastní kariéry.

Odhlédneme-li od zařazení další varianty odpovědi, nedošlo od realizace výzkumu
KVALITA 2008 k výraznějším změnám. Také před třemi lety vyjadřovali středoškoláci ponej-
více svou touhu po svobodném životě i za cenu emigrace, spojené jak s aktivní podporou demo-
kratizačních snah, tak s rezignací na úsilí vývoj v Československu jakkoliv ovlivňovat. Aktivní
i pasivní postoje byly v tehdejších odpovědích relativně vyrovnané.24
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Také tato otázka má projektivní charakter. Úkolem oslovených žáků, studentů a učitelů bylo
vžít se do situace občanů stojících před závažným rozhodnutím, které s největší pravděpodob-
ností zásadním způsobem ovlivní jejich další život i osudy nejbližších členů rodiny. Zkoumáno
je tedy subjektivní vnímání možných důsledků vlastního rozhodnutí, morálně a občansky sice
statečného, avšak v dané společenské situaci značně riskantního. 

Jak vyplývá z grafu G6, respondenti bez rozdílu věku a stupně dosaženého vzdělání byli vel-
mi zdrženliví a jen nízké procento z nich volilo kategorické odpovědi (rozhodně ano/ne). 
V případě této otázky můžeme podobně jako u otázek předchozích vysledovat určité odlišnosti
v odpovědích pedagogů v porovnání s ostatními skupinami respondentů. Nadpoloviční většina
učitelů (59 %) vyjádřila mírně negativní postoj (spíše ne), odrážející pravděpodobně jistou stří-
zlivost, vlastní zkušenost a osobní hodnotovou hierarchii. Projevil se zde možná rovněž jistý
sklon pedagogické obce ke konformitě a podléhání tlaku přizpůsobit se oficiální politice ve sna-
ze neztratit šanci profesně se uplatnit, jakož i ohledy na budoucnost dětí a kariéru blízkých osob.
Tato varianta odpovědí převažovala nicméně také u ostatních skupin dotázaných.

Zaměříme-li se na odpovědi spíše ano z hlediska komparace jednotlivých skupin oslove-
ných, vyjádřili se takto zejména gymnazisté (39 %) a vysokoškolští studenti (34 %). Tuto sku-
tečnost můžeme chápat jako výraz odhodlanosti k aktivnímu vyjadřování občanských postojů,
typické spíše pro mladší generaci bez závazků, respektive jakési obecněji chápané snahy mla-
dých lidí „změnit svět“. 

Patrné jsou také rozdíly mezi mladými lidmi navštěvujícími všeobecně vzdělávací ústavy
(gymnázia) a univerzity na straně jedné a žáky odborně a profesně orientovaných středních škol
na straně druhé. Druzí jmenovaní se v této otázce vyslovili negativněji (18 % z nich volilo vari-
antu rozhodně ne, u ostatních skupin to bylo vždy méně než 10 %). Také porovnání odpovědí
mužů a žen přináší zajímavý výsledek – odpověď spíše ne uvádí celkově o 10% více žen než
mužů, což připisujeme větším ohledům na rodinu ze strany žen a vyššímu zastoupení žen ve
zkoumaném vzorku pedagogů (tento rozdíl byl zjištěn především u skupiny učitelů; u mladších
skupin, kde se jedná většinou o svobodné respondenty, nebyl rozdíl z genderového hlediska
nijak významný). 

Od předchozího výzkumu KVALITA 2008 došlo k posunu směrem k pozitivnějšímu stano-
visku (odpovědi spíše ano vykazovaly dříve u všech středoškoláků, včetně gymnazistů, četnos-
ti pod 30 %), což lze připsat větší akcentaci dějin po roce 1945 v dějepisném vyučování v sou-
časné době, existenci mnoha kvalitních výukových projektů a programů zaměřených na
osvětlení života v socialistické společnosti a většímu důrazu na formování postojů v rámci děje-
pisného vyučování.
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Varianty odpovědí:
A) Toleranci vůči existenci politických stran, které se hlásí ke komunistické ideologii.
B) Rozdělení Československa.
C) Vstup do NATO.
D) Rozkradení státního majetku.
E) Vstup do EU.
F) Nemyslím si, že by se stala nějaká výrazná chyba.

Interpretací další zkoumané položky se dostáváme k vývoji následujícímu po roce 1989,
nepochybně nejvýznamnějšímu mezníku soudobých československých a českých dějin. Po více
než dvaceti letech od pádu komunismu se měli respondenti zamyslet nad tím, co osobně pova-
žují za největší chybu naší společnosti v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí, tedy poku-
sit se o jakousi historickou reflexi nedávno minulého období (G7). 

Z šesti nabídnutých variant odpovědí byly preferovány především dvě. Jednoznačně nejvě-
tší zátěž polistopadového vývoje spatřuje 60 % všech dotázaných v neprůhledných machinacích
se státním majetkem. Za hlavní problém považují rozkradení majetku nejvíce učitelé (79 %),
mladší dotázaní uváděli tuto variantu odpovědi o 15 % méně často, a to bez rozdílu typu navště-
vované školy. Muži preferovali tuto odpověď více než ženy (rozdíl 10 %).

Druhou nejhojněji uváděnou variantou odpovědi je tolerance politických stran hlásících se
ke komunistické ideologii (37 %). Ta vadí nejvíce gymnazistům (43 %), nejméně naopak peda-
gogům (25 %). Oproti výzkumu KVALITA 2008, realizovanému před třemi lety, četnost prefe-
rence této odpovědi u středoškoláků vzrostla (u gymnazistů téměř o 10 %).

Ostatní možnosti odpovědi již vykazují mnohem nižší procentuální zastoupení. Celkově 
14 % oslovených pokládá za zásadní omyl vstup České republiky do Evropské unie. Jedná se
sice o určitý nárůst četnosti této varianty odpovědi od posledního šetření (o 7 %), v kontextu
aktuální mediální interpretace unijní problematiky, sílících euroskeptických postojů ve veřejném
mínění, reálných ekonomických problémů a diskuzí o budoucnosti eurozóny však stále převa-
žuje pozitivní vnímání členství naší země v EU. Zajímavý je rozdíl v odpovědích vysokoškoláků
(19 %), zřejmě více ovlivněných prezentací současné situace v médiích, a učitelů (7 %), jejichž
úkolem je mimo jiné také implementovat do výuky tzv. evropskou dimenzi vzdělávání (která je
součástí rámcových vzdělávacích programů ve formě průřezového tématu Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech).

Rozdělení Československa uvádí jako negativum 11 % žáků, studentů a učitelů. Do jisté
míry překvapivé jsou jen nepatrné diference mezi jednotlivými skupinami respondentů – nebyl
zjištěn výraznější rozdíl mezi postojem pedagogů, z nichž mnozí soužití se Slováky ve spole-
čném státě zažili a mohou pociťovat jistou nostalgii, a středoškoláků, kteří se narodili v samo-
statné České republice a mají dnes již mnohdy potíže i s porozuměním slovenštině. 

Celkem 9 % dotázaných se nedomnívá, že by se po roce 1989 stala výraznější chyba. V roce
2008 takto odpovídalo 28 % respondentů (středoškoláků), což je možno vysvětlit tím, že v teh-
dejším výzkumu nebyla zařazena dnes nejčetnější varianta D (rozkradení majetku).25

Nejmenší zastoupení měla varianta odpovědi C – vstup České republiky do NATO, podobně
jako před třemi lety. 
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Blok postojových otázek uzavírá sedmá položka, zjišťující názor respondentů na právo před-
listopadových emigrantů kritizovat poměry v České republice (G8). Ve společnosti poměrně
rozšířený rezervovaný až nedůvěřivý pohled na emigranty se odráží také ve zjištěných výsled-
cích. Při součtu obou variant vyjadřujících souhlas s tímto tvrzením (určitě ano a spíše ano) se
jedná o tři čtvrtiny všech dotázaných (nejvíce upírají právo na kritiku emigrantům žáci středních
odborných škol – 80 %), v případě kategorického odmítnutí (rozhodně ano) je to 27 % z cel-
kového zkoumaného souboru. 

Pedagogové projevili o něco vstřícnější postoj vůči lidem, kteří republiku v době socialismu
opustili a po roce 1989 pociťovali potřebu vyjadřovat se k polistopadovému vývoji České repub-
liky. Celkem 30,6 % učitelů dějepisu zvolilo variantu spíše ne, což je nejvíce ze všech oslove-
ných skupin.

Naprostá většina žáků, studentů i učitelů však potřebnost náhledu na zdejší poměry očima
„zvenčí“ jednoznačně odmítá (variantu určitě ne uvádí pouze 6,7 % z nich). 

V případě této otázky nemělo hledisko genderu prakticky žádný vliv na zjištěný výsledek
(muži a ženy všech věkových kategorií odpovídali téměř shodně).

V komparaci s výzkumem KVALITA 2008 lze vysledovat poměrně značné odlišnosti. Před
třemi lety středoškoláci projevili mnohem větší otevřenost vůči hodnocení polistopadového
vývoje naší společnosti ze strany emigrantů (40 % – spíše ne, 15 % – rozhodně ne, 13 % – roz-
hodně ano). Zůstává otázkou, kde můžeme hledat příčiny takovéhoto názorového obratu.

Kromě výše interpretovaných sedmi položek byly do dotazníku použitého v rámci šetření
Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v histo-
rickém vědomí studující mládeže zařazeny také další otázky vztahující se k hodnocení význam-
ných událostí československé a české minulosti, jejichž analýza umožní nalézat další souvislos-
ti utváření historického vědomí v rámci školní výuky dějepisu i v mimoškolním prostředí:
a) Na které historické události a osobnosti mohou být obyvatelé České republiky hrdi?
b) Která česká historická postava vzbuzuje váš stud?
c) Která místa v České republice považujete za nejvýznamnější symboly českých dějin?
d) Který úsek české minulosti považujete za nejzajímavější?
e) Které faktory nejvíce ovlivňují podobu historického vědomí české společnosti?
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5. Závěr – didaktické souvislosti

Empirický výzkum historického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu má pro oborově
didaktické poznání nezastupitelný význam a v posledních patnácti letech se úspěšně rozvíjí také
v českém prostředí. V kontextu aktuálních proměn v pojetí historické edukace nabývají na vý-
znamu výzkumy sledující postojovou dimenzi historického vědomí, hodnocení a interpretaci
klíčových momentů v dějinách, jakož i různorodé faktory, které tyto postoje spoluutvářejí. 

Požadavek na hlubší zkoumání postojů žáků, studentů i učitelů ve vztahu k rozličným aspek-
tům dějinného vývoje jsou spojeny s nezbytností uplatnění vhodných metodologických postupů
v oborově didaktickém bádání. Žádoucí je především propojovat v současnosti převládající
kvantitativní metody s metodami kvalitativními, umožňujícími komplexnější a plastičtější
pohled na zkoumané jevy, a využívat širší spektrum výzkumných technik (např. projektivní
otázky, focus group, in-depth interview). 

Je nepochybné, že mezi nejvýznamnější činitele, které formují postoje k dějinám (nejen) po
roce 1945, patří zejména prožitky vlastní rodiny, tedy vyprávění jakéhosi rodinného příběhu,
kdy do osudů rodinných příslušníků zasáhly „velké“ události. Neméně silný vliv na názory 
a hodnocení historických mezníků je pak nutno připsat masmédiím, jak naznačují také výzkum-
ná zjištění. Úlohou školní výuky dějepisu je na tyto mimoškolní informační a formativní fakto-
ry reagovat, pracovat s nimi. 

Pro vztažení rodinné historie do školního dějepisu je vhodné uplatňování metody oral history.
Žáci jejím prostřednictvím rozvíjejí multiperspektivní náhled na historii, poznávají osobní zkuše-
nosti lidí v situacích, které ohrožovaly jejich profesní kariéru, morální integritu, budoucnost dětí.
Pouze intergenerační dialog umožní porozumět různým způsobům řešení tíživé situace v minulosti
a pochopit morální dilemata, motivace i důsledky rozhodnutí, která pamětníci v dané době učinili. 

Působení médií na podobu historického vědomí mládeže dokládá důležitost mediální výcho-
vy, jež je zakotvena také v základních kurikulárních dokumentech. V současnosti je mediální
výchova na základních a středních školách implementována především do výuky výchovy 
k občanství (resp. základů společenských věd), českého jazyka a informačních a komunikačních
technologií, je však žádoucí posílit prvky mediální edukace také v rámci školního dějepisu.
Efektivní začlenění mediálních témat vyžaduje zpracování kvalitních metodických materiálů pro
učitele, výukových programů a projektů, jakož i vymezení stěžejních tematických okruhů a inte-
grovaných očekávaných vzdělávacích výstupů.

Summary

Key Moments and Controversial events of Czech history after 1945 in Historical Consciousness 
of Students and History Teachers (Results of the Empirical Research)

Professional didactic research in the field of history has been developing in the Czech Republic since
the mid-1990s, mainly at the Department of History of the Faculty of Arts of the University of Ostrava. The
article discusses the quantitative research of historical consciousness realized in 2011. Selected questions
were focused on the attitudes of pupils, students and history teachers to key moments and controversial
events of Czech and Czechoslovak history after 1945. Pupils do not receive informations about these events
only in school history education, but also from family stories and media. It is very important to focus on
teaching history multiperspectivity, the interpretation of key moments and the formation of pupils’ and stu-
dents’ attitudes.
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DIDACTIC-METHODOLOGICAL ELEMENTS OF HIGH SCHOOL

HISTORY TEXTBOOKS

RONA BUŠLJETA

A school textbook is defined in scientific literature in different ways and many roles in an
institutionalized process of upbringing and education are attributed to it. If they were all
systematized we could say that a textbook represents: a) a source of information, b) help in
structuring and organizing learning, c) a guide through the learning and teaching process.
Given that in scientific research, especially dealing with history textbooks, advantage was
mostly given to the content of the textbook considering its role as an information source, in this
paper we will, without denying the importance of its content, observe it only as a didactic-
methodological teaching tool whose primary role is to organize, structuralize and direct the
processes of not only learning, but also teaching. We base the emphasis on the importance of the
didactic-methodological dimension of the textbook on the fact that it determines the way of
efficient reception, understanding, memorizing, communication, motivation and self-study in the
same way that it influences logic, organization and structuring the process of teaching. Our goal
is to determine textbook elements or instruments and didactic-methodological criteria of their
arrangement on the basis of scientific literature that deals with the issues of teaching and
textbook problems, in order to discover a desirable didactic-methodological conception of
history textbooks. Given that there is no scientific theory that deals exclusively with textbooks
and neither is there a generally accepted criterion on which a textbook analysis can be carried
out, we consider that with this paper we will partially contribute to the establishment of
theoretical postulates of that which could be called the science of the textbook.  

Key words: textbook; didactic-methodological conception; didactic-methodological instru-
ments; didactic-methodological criteria

Introduction

The textbook is said to be as old as school. The first schools were found in Mesopotamia,
and with them the first known form of that which could be called some kind of school textbook,
written in Sumerian.1 The textbook has appeared in written form, as a book intended for teaching
and studying in the second half of the 18th century.2 By the end of the 19th century it has become
the main instrument of massive education3 and has remained such even today when it is being
printed in large numbers and it comes in front of an enormous number of students, which is one
of the reasons why it is considered and often defined by mass media such as, for example,

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 25, 2011, č. 2

1 HUMMEL, C.: School Textbooks and Lifelong Education: An Analysis of Schoolbooks from Three Countries. Ham-
burg 1989, p. 13.

2 MIJATOVIĆ, A.: Treća generacija udžbenika (od Gutenberga do udžbenika s multimedijskim sklopovima za realnu 
i virtualnu školu). In: Halačev, S. (ed.): Udžbenik i virtualno okruženje. Zagreb 2004, p. 12.

3 SELANDER, S.: Towards a Theory of Pedagogic Text Analysis. Scandinavian Journal of Educational Research, 1990,
No. 2, p. 145.



newspapers and magazines.4 The textbook represents a very complex phenomenon that presents
scientific, technical, legal and cultural creation, indicates political and social aspirations as well
as educational achievements and aspirations of individual states. The general public is always
interested in textbook issues; people with different interests and attitudes such as scientists,
publishing and state institutions as well as teachers, students and parents. The reasons for their
interest are various and can be found in the fact that people spend most of their life educating
themselves,5 as well as the fact that the content of textbooks presents a sort of national consensus
in terms of knowledge and value that are considered to be important for future generations.6 The
interest for the textbook may just be related to the money it gains, seeing that the biggest
percentage of global budget is intended for school equipment.7

In scientific literature the textbook is defined differently. The definitions start with it being
considered “an irreplaceable companion to organized education and the oldest source of
knowledge in the process of education”,8 “a teaching tool”,9 “one source of information about
subjects for teachers and students”,10 “the most important instrument of teaching and
learning”,11 “a printed and structuralized part of the tools designed for using in the processes
of learning and growth”,12 “the most used media for teaching”13 and ends with it being defined
as “a help with structuring the processes of teaching and learning”.14 Despite that these isolated
definitions point out the many roles and the importance of the textbook in the process of
upbringing and education, it has its critics that consider that the emphasis on its importance and
the necessity in the process of teaching and learning could be linked to the traditional way of
teaching, which focuses solely on the teacher, cognitive assignments and learning by heart.15

Others believe that the textbook is an unreliable educational instrument because its content is too
much reductionist, oversimplified and schematized, and the rules of the didactic-methodological
textbook editing are too rigid, i.e. unadjusted to different educational institutions and
situations.16 Despite this criticism that is more or less objective and could be discussed in some
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4 KLEPPE, M.: Photographs in Dutch History Textbooks: Quantity, Type and Educational Use. In: Heinze, C. 
– Matthes, E. (edd.): Das Bild im Schulbuch. Bad Heilbrunn 2010, p. 262; LÄSSIG, S.: Textbooks and Beyond: Edu-
cational Media in Context(s). Educational Media, Memory and Society, 2009, No. 1, p. 1–17.

5 MIJATOVIĆ, A.: Treća generacija udžbenika (od Gutenberga do udžbenika s multimedijskim sklopovima za realnu 
i virtualnu školu). In: Halačev, S. (ed.): Udžbenik i virtualno okruženje. Zagreb 2004, p. 18.

6 THOLEY, M.: A Quality of Textbooks: A Basic for Education with European Dimension. S. l. 1994, p. 4.
7 RICHAUDEAU, F.: The design and Production of Textbooks. Hampshire 1980, p. 1.
8 MALIĆ, J.: Koncepcija suvremenog udžbenika. Zagreb 1986, p. 7.
9 WESTBURY, I.: Textbooks, Textbooks Publishers and Quality of Schooling. In: Elliott, D. L. – Woodward, A. (edd.):

Textbooks and Schooling in the United States (89th Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part
I). Chicago 1990, p. 1; PRANJIĆ, M.: Didaktika. Zagreb 2005, p. 319.

10 American Textbook Council: History textbooks: A standard and guide. New York 1994–1995, p. 9.
11 HUMMEL, C.: School Textbooks and Lifelong Education: An Analysis of Schoolbooks from Three Countries. Ham-

burg 1989, foreword; JOHNSEN, E. B.: Textbooks in the Kaleidoscope: A Critical Survey of Literature and Research
on Educational Text. Oslo 1993, p. 28.

12 RICHAUDEAU, F.: The Design and Production of Textbooks. Hampshire 1980, p. 28.
13 FATTINGER, E.: Austrian History Curricula and Textbooks: Intercultural Discontinuities. In: Morgan, C. (ed.): Inter-

and Intracultural Differences in European History Textbooks. Bern 2005, p. 228.
14 SEWALL, G. T.: History Textbooks at the New century: A Report of the American Textbook Council. New York 2000,

p. 4.
15 MALIĆ, J.: Međuzavisnost nastave i koncepcije udžbenika. In: Pivac, J. (ed.): Nastava u suvremenoj školi: zbornik

radova u povodu 75. godišnjice života prof. dr. Pere Šimleše. Zagreb1987, p. 226; SCHNACK, K.: Educational Texts
in the Light of General Didactics. In: Skyum-Nelsen, P. (ed.): Text and Quality: Studies of Educational Texts. Oslo
1995, p. 24.

16 DAMIANO, E.: Textbooks and Innovations in School. In: Bombardelli, O. (ed.): The European Dimension in School-
books for Political Education and History. International conference held in Trent 1993. Trento 1995, p. 65.



other paper, we believe that there is a good reason why the textbook has remained the primary
and multifunctional teaching tool17 in the institutionalized process of upbringing and education;
primarily because it is a source of information or a totality of knowledge that is generally
recognized and statutory for individual levels of education in a particular subject, as well as the
basis for structuring, organizing and directing the process of learning and teaching.

The transmission and transformation role of the textbook

All of today’s textbooks, like history textbooks, except having to meet the statutory
regulations that determine the content and the didactic-methodological arrangement, tend to be
attractive to students with their look, or more precisely with a good and attractive cover, an
interesting pictorial and graphic design and the use of colour.18 Seeing that it is very difficult to
meet all the demands and standards that are directly or indirectly imposed upon them, textbooks
are more and more susceptible to different scientific and expert analysis19 and critic. The same
are on one hand focused on the content of the textbook that is defined as, for example,
uninteresting,20 factually incorrect and too hard in relation to the level of education.21 On the
other hand, it is sometimes criticized for its dysfunctional design, too big or too small number
of pictures, the inadequacy of its content, and finally, its price. Despite the above-mentioned, it
is still hard to find constructive, scientifically based suggestions about assembling better
textbooks22 because a universal theory of textbooks, as well as reliable methods and instruments
for its analysis,23 does not exist. 

In order to lay the groundwork for that which could be called a desirable didactic-
methodological conception of a history textbook, we primarily must isolate and distinguish two
primary roles of the textbook:
1) transmission; 
2) transformational.24

The transmission role of the textbook is linked to the transmission of information or facts
prescribed by the State with the school program, and are mostly presented in the textbook itself
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17 KLEPPE, M.: Photographs in Dutch History Textbooks: Quantity, Type and Educational Use. In: Heinze, C. 
– Matthes, E. (edd.): Das Bild im Schulbuch. Bad Heilbrunn 2010, p. 262; LÄSSIG, S.: Textbooks and Beyond: Edu-
cational Media in Context(s). Educational Media, Memory and Society, 2009, No. 1, p. 1–17.

18 BAUSTEIN, V.: Medien des Geschichtsunterrichts. In: Gies, H. (ed.): Geschichtsunterricht. Ein Handbuch zur Unter-
richtsplanung. Stuttgart 2004, p. 237.

19 REPOUSSI, M. – TUTIAUX-GUILLON, N.: New Trend’s in History Textbook Research: Issues and Methodologies
toward a School Historiography. Journal of Educational Media, Memory and Society, 2010, No.1, p. 157. Available
also on: http://users.auth.gr/~marrep/PSEPOUSI/ENG/PUBLICATIONS/new%20 trends % 20in%20history%20text-
books%20research.pdf [cit. 2011-10-19].

20 MIKK, J.: Textbook: Research and Writing. Frankfurt am Main 2000, p. 24.
21 VECCIA, S. H.: Uncovering our History: Teaching with Primary Sources. Chicago 2004, p. 107.
22 LÄÄNEMETS, U.: How to evaluate the quality of language textbooks and ascertain their suitability for practical

learning. In: Mikk, J. (ed.): Problems of Textbook Effectivity. Tartu 1991, p. 28; SEWALL, G. T.: History Textbooks
at the New century: A Report of the American Textbook Council. New York 2000, p. 5.

23 SLATER, J.: Methodologies of Textbook Analysis. Report on an Educational research Workshop of History and Social
Studies. In: Dickinson, A. – Gordon, P. – Lee, P. – Slater, J. (edd.): International Yearbook of History Education. Lon-
don 1996, p. 180; WOODWARD, A. – SCHOOL, N. H.: Introduction. In: Binkley, M. – Britton, B. K. – Woodward,
A. (edd.): Learning from Textbook: Theory and Practice. Hillsdale 1993, p. VII–X; WEINBRENNER, P.: Method-
ologies of Textbook Analysis Used to Date. In: Bourdillon, H. (ed.): History and Social Studies-Methodologies of
Textbook Analysis: Report of the Educational Research Workshop Held in Braunschweig. Amsterdam 1992, p. 22.

24 SCHNACK, K.: Educational Texts in the Light of General Didactics. In: Skyum-Nelsen, P. (ed.): Text and Quality:
Studies of Educational Texts. Oslo 1995, p. 25; MALIĆ, J.: Koncepcija suvremenog udžbenika. Zagreb1986, p. 25.



in the form of basic text.25 On the other hand, the transformational role of the textbook implies
its full didactic-methodological dimension. Its purpose is to arrange, i.e. structure, organize and
adapt the prescribed information with the aim of achieving its educational role.26

Given that the content of the textbook is observed and defined as an intellectual, cultural and
valuable structure of a particular society, the fact that its transmission role is considered primary
in relation to its transformational role, does not come as a surprise. This is also confirmed by
research related to textbooks, especially history textbooks, that is mostly dedicated to the
analysis of their content (specifically information and possible messages), while putting their
didactic-methodological dimension27 in the background. This comes as a surprise, especially
because the importance of the didactic-methodological role of the textbook is emphasised almost
every time we speak or write about textbooks.28

In order for us to determine what exactly a didactic-methodological conception of the
textbook presents and how it should be, we must, primarily, determine its didactic-
methodological instruments, and then also its didactic-methodological criteria. To do that, we
will consult scientific literature that refers to:
1) recent findings related to teaching and learning; 
2) the aims and assignments of didactics, i.e. methodology; 
3) the content of the textbook with the emphasis on a functional and attractive layout, the use

of illustrations, or visual instruments, the readability of the pages etc.29

The didactic-methodological instruments of the textbook

We could define the didactic-methodological instruments as the totality of written and
pictorial elements of the textbook which role is to, among other things, motivating, developing
desirable skills and values, encouraging independent and team facing certain themes, training for
lifelong learning. Although the above mentioned instruments should be viewed in the context of
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25 BAIN, R. B.: Into the Breach: Using Research and Theory to Shape History Instructions. In: Stearns, P. N. – Seixas,
P. – Wineburg, S. (edd.): Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives. New
York 2000, p. 333.

26 PINGEL, F.: UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. Paris – Braunschweig 2010, p. 31.
27 American Textbook Council: History textbooks: A standard and guide. New York 1994–1995, p. 22; PINGEL, F.:

UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. Paris – Braunschweig 2010, p. 12; LOEWEN, J.
W.: Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong. New York 2007; MORRIS,
S.: American History Revised: 200 Startling Facts That Never Made It into the Textbook. New York 2010; RAWLING
E. M. – Daugherty, R. A. (edd.): Geography into the Twenty-first Century. Chichester 1999; BRUGEILLES, C. 
– CROMER, S.: Promoting Gender Equality through Textbooks: A Methodological Guide. Paris 2009.

28 BEŽEN, A.: Didaktika i metodika. In: Bežen, A. – Jelavić, F. – Kujundžić, N. – Pletenac, V. (edd.): Osnove didaktike
Zagreb 1993, p. 176; FRANKOVIĆ, D. – PREGRAD, Z. – ŠIMLEŠA, P.: Enciklopedijski rječnik pedagogije. Zagreb
1963, p. 1060; HORSLEY, M.: Emerging Institutions and Pressing Paradoxes. In: Horsley, M. (ed.): The Future of
Textbooks? International Colloquium on School Publishing: Research about Emerging Trends. Sydney 2001, p. 49;
REPOUSSI, M. – TUTIAUX-GUILLON, N.: New Trend’s in History Textbook Research: Issues and Methodologies
toward a School Historiography. Journal of Educational Media, Memory and Society, 2010, No. 1, p. 156. Available
also on: http://users.auth.gr/~marrep/PS_REPOUSI/ENG/PUBLICATIONS/new%20trends%20in%20history
%20textbooks%20research.pdf [cit. 2011-10-19]; JOHNSEN, E. B.: Textbooks in the Kaleidoscope: A Critical Sur-
vey of Literature and Research on Educational Text. Oslo 1993; POLJAK, V.: Didaktičko oblikovanje udžbenika 
i priručnika. Zagreb 1980; MALIĆ, J.: Koncepcija suvremenog udžbenika. Zagreb 1986; BAUSTEIN, V.: Medien des
Geschichtsunterrichts. In: Gies, H. (ed.): Geschichtsunterricht. Ein Handbuch zur Unterrichtsplanung. Stuttgart 2004,
p. 238.

29 REINTS, A. J. C.: A Framework for Assesing the Quality of Learning Materials. In: Selander, S. – Tholey, M. 
– Lorentzen, S. (edd.): New Educational Media and Textbooks. Vol. II. Stockholm 2002, p. 145–146.



the whole textbook, from the first pages that mostly present the total list of textbook units to the
last pages that show a list of literature, we will base the determination of the didactic-
methodological instruments on the textbook unit.

Didactic-methodological instruments can be:
1) didactic-methodological steps of the basic text of the textbook unit; 
2) teaching methods and forms which are realized in the textbook unit;30

3) additional notes which are found in the textbook unit, and are addressed to the student with
the aim of systematization or stating the important, considering the content and aims
prescribed; 

4) questions and tasks which can be found in the basic text of the textbook and supporting
material found in the textbook; 

5) the visual sources of knowledge, i.e. additional written and visual material found in the
textbook.
Although some scientists think that, referring to the fact that there is little empirical proof of

it, the way of organizing and structuring the content and the supporting written and visual
material in the textbook is linked to the process of learning,31 we have a different opinion. We
are of the opinion that the lack of textbook instruments and the inadequacy of its didactic-
methodological criteria increases the probability of the lack of understanding and learning by
heart, given that the above mentioned can influence, among other things, the coherence and the
continuity of the content,32 achieving potential roles of the supporting material, encourage
student for the processes of analysis, synthesis, selection and evaluation,33 increase the interest
and motivation of students, enable them to notice basic ideas easier and faster, distinguish the
important parts from the less important ones, and generally organize, direct and lead the process
of not only learning but also teaching.

Didactic-methodological criteria of the textbook instruments

The basic purpose and role of the didactic-methodological criteria is to bring closer the
scientific scheme related to the theory of teaching to the practical needs of the processes of
teaching and learning. Specifically, the role of the didactic-methodological criteria is to arrange
textbook instruments in order for them to fulfil their purpose and role in the processes of
teaching and learning. That being said, we will, without going into specifics of all the
instruments, single out what we consider the basic criteria of its didactic-methodological
arrangement:
1) According to the classical teaching scheme, the didactic-methodological structuring of the

textbook unit can be reduced to three basic steps:
a) introduction; 
b) processing; 
c) evaluation.34
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30 CLEMENT, J. A.: Manual for Analyzing and Selecting Textbooks. Champaign 1942, p. 11.
31 VECCIA, S. H.: Uncovering our History: Teaching with Primary Sources. Chicago 2004, p. 7.
32 EGAN, K.: The Shape of the Science Text: A Function of Stories. In: De Castell, S. – Luke, A. – Luke, C. (edd.): Lan-
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The didactic-methodological role of the introduction of the textbook unit is motivation, goal
setting, emphasising the most important concepts, as well as determining or evocating previous
student knowledge.35 The introduction in a textbook can be presented in different ways, in form
of a text, a question or/and a picture, depending on the goals, the content the level of education,
the author. 

As a didactic-methodological criterion for the processing of the curriculum content in the
textbook, we could include the importance of the division of the teaching materials into several
smaller parts which, with their titles and content, follow and shape the main theme of the
textbook unit, shown by the title. The didactic-methodological value of the above mentioned is
reflected in the facilitation of the content analysis, i.e. the detection of its most important
segments. Apart from this, one important criterion for the processing is the need to highlight
unknown or new terms36and special explanations or comment37with special colours, bold text
or underlining. This indicates what is important in the text.

The final didactic-methodological step of the textbook unit is the evaluation. It is mostly in
the form of questions and tasks whose primary role shouldn’t only be to systematize and verify
the information learned from the text, but also the desirable and generally accepted skills and
values.
2) The most important didactic-methodological criterion, having in mind the teaching forms, is

the establishment of their balance in the textbook.38 In other words, considering different
teaching situations and different characteristics and stiles of learning, the most important
school subjects from the textbook, working in groups and individual work with students
should be supported, as well as frontal teaching. The same is true when it comes to teaching
methods in the textbook. It is impossible to say which teaching methods would be best and
most efficient when it comes to the processes of teaching and learning, because of the large
number of teaching factors. That is why it is important that different teaching methods are
represented in a textbook. 

3) We consider additional notes in the textbook to be that part of the didactic-methodological
instrument of the textbook unit that is mostly presented in written form, and whose purpose is
to systematize, emphasize, stress, and supplement the basic text. That being said, we could
include in the additional notes the summary, highlighted key concepts, isolated technical
terms, unknown words, interesting things, different author notes such as “look”, “remember”,
“repeat” etc. As a common didactic-methodological criterion we could single out the necessity
of being separated from the basic text and particularly highlighted with a different font, colour
and/or frame39 in order for the students to detect and differentiate them easily.

4) The main didactic-methodological roles and criteria of questions and tasks in the textbook
unit are:
a) suppressing the process of passive reading, mechanical learning and verbal production;
b) engaging students in an active approach to the text as well as other pictorial and/or written
material in the textbook, by encouraging them to, for example, analyze, compare, synthesize,
logically conclude, mark, and take their own stance;40
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35 MIKK, J.: Textbook: Research and Writing. Frankfurt am Main 2000, p. 180–182.
36 RICHAUDEAU, F.: The Design and Production of Textbooks. Hampshire 1980, p. 38.
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c) encouraging the process of lifelong study in a way that it raises curiosity, feelings, and
imagination with students, encourages students to use different sources of information,
develop different skills and to apply what they learned.41

The presented suggests that the primary role in textbooks should belong to those types of
questions and tasks which encourage higher thought processes like analysis, synthesis,
evolution, creation, etc., and not those the encourage exclusively memorizing and reproducing
the content learned.
5) The pictorial material of the textbook includes all types of displays, such as pictures,

caricatures, photographs, comics, drawings, maps, as well as graphic displays, such as
diagrams, schemes, tables, charts, etc. They have the role of replenishment, replacement, or
opposing42 the basic text of the textbook, presenting different views on the same problem,
process, or event, arousing interest and motivation in students, encouraging the abilities of
critical analysis, etc.43 Pictorial materials can be presented in the textbook as simple displays
that might even seem unimportant or oversimplified at first, in comparison with those that
can be characterized as works of art.44

Additional written materials in the textbook include parts of recent professional and
scientific literature, important written releases of different institutions (from those political to
those cultural), parts of prose and poetry, clips from newspapers, etc. Their content can be
related to a specific theme in the textbook in order to complement, clarify, or bring it closer to
the student. They can also offer different views, perspectives, and dilemmas, in relation to those
portrayed by the basic text. They can further on transmit the spirit of a certain time; arouse
different emotions, and/or values. Even though written materials are not at first sight attractive,
interesting and dynamic as the pictorial ones, they have a significant didactic-methodological
role in the textbook if they are determined on the basis of valid didactic-methodological criteria.
In that sense, they can help students during analysis or comparison of events, processes,
phenomena, during independent conclusions, as well as initiate the connecting of specific
events, phenomena, processes, persons with everyday lives.45

In order to achieve all the potential roles in the process of education, pictorial and written
materials in the textbook should meet these didactic-methodological criteria:
1) contain elements and displays that are motivating, interesting and exciting; 
2) present realistically a certain event, i.e. transmit an important message in an educative way,

without any uncertainties;46

3) be numbered from the beginning to the end of the textbook, and a list of pictorial and written
materials with pages should be found at the end, in order for students to find their location
easily;47
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44 BERGMANN, K. – SCHNEIDER, G.: Das Bild. In: Pandel, H.-J. – Schneider, G. (edd.): Handbuch Medien im
Geschichtsunterricht. Schwalbach am Taunus 1999, p. 222.

45 SEGUIN, R.: The Elaboration of School Textbooks: Methodological Guide. Paris 1989, p. 25.
46 SEGUIN, R.: The Elaboration of School Textbooks: Methodological Guide. Paris 1989, p. 39.
47 SEGUIN, R.: The Elaboration of School Textbooks: Methodological Guide. Paris 1989, p. 49.



4) be selected as to have in mind what demotivating effect will the pictorial materials have on
the student if they are complex, inadequately sized and unclearly presented, as well as those
written materials that are too extensive; 

5) be structured in a way that they have a title, whose role is to highlight the main idea, the name
and surname of the author, the source of the content48 and a brief explanation or an additional
note by the author of the textbook. The written textbook materials, need to, except the above
mentioned, contain the year and place of publication, the publisher and the number of pages
of the original work from which they were taken; 

6) be edited in a way that they are different from the basic text, having a different font, colour,
framing, etc.;49

7) be followed by different working methods. Having in mind how the pictorial materials are,
no matter the kind, a display of just one moment and perspective, because of which the ways
of working with it should above all be critical observation, comparison and/or interpretation.
Given that the scientific literature points out that the written materials can stimulate students
to develop certain skills, specifically the skill of selection, interrogation and interpretation
skills, and writing skills,50 it is important that that they are encouraged by different types of
work; 

8) be complemented with different questions and tasks whose role is to encourage lower and
higher thinking processes, the development of desirable skills, as well as to affect the
formation of attitudes and values of students.51

Based on the above mentioned, concerning the didactic-methodological instruments and
criteria, we could conclude that a history textbook is desirably conceived didactic-
methodologically if the totality of its instruments is arranged according to clear didactic-
methodological criteria, i.e. in a way that it helps the processes of teaching and learning, and it
is headed towards the realization of the aims of education. 

Conclusion

A part of that which we have, in this paper, called didactic-methodological instruments and
specified under didactic-methodological criteria, will be determined and categorized as visual-
graphic or technical standards of the textbook, or just consider it a part of its design, by some
legal regulations related to textbooks, as well as scientists that deal with textbook issues. Our
opinion, having in mind the purpose and role of textbook elements or instruments and the criteria
of their arrangement, which is reduced to the achievement of quality in the education process
based on scientific schemes of the theory of teaching, is that it is not enough to talk just about
the design, i.e. the technical and visual-graphic requirements, but we can and have to consider
the didactic-methodological dimension of the textbook an important part. We also think that, on
the basis of all we have said concerning the didactic-methodological instruments and criticisms,
it would not be wrong to talk about a universal didactic-methodological conception of the
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textbook in the future; a conception that would exist independently from the content of some
subjects, especially because of its role of organizing, structuring, directing the processes of
teaching and learning in accordance with contemporary settings of the theory of teaching and the
universal goals of education.

Everything that we have presented in this paper is just a part of a complex didactic-
methodological textbook issue, and many more things could be established, systematized,
written and proven about it, but we consider that what we have shown in a certain way indicates
the direction that should be taken considering the didactic-methodological conception of the
textbook.

Summary

Didakticko-metodické prvky učebnic dějepisu pro střední školy

Navzdory skutečnosti, že definice školních učebnic a jejich funkcí se v různé vědecké literatuře liší,
vycházejí všechny ze společného základu. V prvé řadě kladou důraz na učebnice jako na zdroj informací,
aniž by věnovaly potřebnou pozornost roli učebnice při strukturování a organizování vyučovacího a učeb-
ního procesu. Tato skutečnost je nejzřejmější v učebnicích dějepisu, v jejichž případě většina badatelů 
v potaz vliv učebnic ani na vyučovací, ani na učební proces.

Tento článek se zabýval učebnicemi jako didakticko-metodickým učebním nástrojem a soustředil se na
jeho roli při organizování, strukturování a řízení jak vyučovacího, tak učebního procesu. Naším záměrem
v tomto článku nebylo zlehčovat ani bagatelizovat základní roli učebnice jako zdroje informací, avšak klad-
li jsme si za cíl pouze objasnit dimenzi učebnic. Věříme, že učebnice mají maximální důležitost, avšak
tomu, aby se sladil jejich význam a vliv s ohledem na vyučovací a učební procesy, dosud nebyla věnována
dostatečná pozornost. Podle našeho názoru didakticko-metodická dimenze učebnic určuje a usnadňuje pro-
cesy přijímání poznatků, pochopení, zapamatování si, motivování a samostudia, protože má rovněž vliv na
porozumění, logiku, strukturování, organizaci a stanovování jak krátkodobých, tak dlouhodobých cílů ve
vyučovacím procesu. Naším úkolem bylo určit složky učebnice a přiřadit je k jejich odpovídajícím didak-
ticko-metodickým kritériím, aby bylo možno si jasně uvědomit a demonstrovat, jak učebnice zmíněné pro-
cesy ovlivňují. Na základě této teorie jsme definovali optimální didakticko-metodickou koncepci, a to
konkrétně v učebnicích zabývajících se historií.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná současná literatura, která by se na námi stanovené cíle zaměřo-
vala, zakládá se náš výzkum pouze na výsledcích v současnosti dostupné literatury, která se zabývá učeb-
nicemi; z toho důvodu neexistují žádná jednoznačná akceptovaná kritéria, na kterých bychom mohli zalo-
žit didakticko-metodickou analýzu učebnice, což nás vede k názoru, že tento článek napomůže 
k identifikaci těchto kritérií, a doufáme, že vytvoříme teoretický podklad; jinými slovy, tento článek může
být prvním kamenem stavby, která se později může stát základem didakticko-metodické nauky o učebni-
cích.
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MOŽNÉ METODOLOGICKÉ PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ
DĚJEPISNÉHO KURIKULA

MIROSLAV JIREČEK – JANA STEJSKALÍKOVÁ

The contribution describes two possible methodological approaches to the research of history
curriculum. The first approach is focused on exploration of the development of the subject
“history”, the second one describes exploration of implementation of the European dimension
into the curriculum of this subject. 

Key words: history; school subject; national curriculum; content analysis; history textbooks;
curriculum; European dimension

Úvod

Text nabízí pohled na dva možné metodologické přístupy ke zkoumání dějepisného kuriku-
la – zkoumání vývoje vyučovacího předmětu dějepis a implementaci evropské dimenze do kuri-
kula tohoto předmětu. Příspěvky vychází z připravovaných dizertačních prací autorů. Oblast záj-
mu, předmět výzkumu a použitý výzkumný nástroj nastiňuje v krátkosti následující tabulka: 
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Tabulka 1: Oblast zájmu, předmět výzkumu a metodologický nástroj prezentovaných výzkumů.



Ke zkoumání vývoje vyučovacího předmětu dějepis

Předkládaný text vychází z připravované dizertační práce zabývající se vývojem vyučova-
cího předmětu dějepis na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do sou-
časnosti.1 Vývoj sledovaného předmětu je nahlížen na základě analýzy základních kurikulárních
dokumentů, kterými pro potřeby výzkumu chápeme zejména učební osnovy, učební plány 
a další závazné dokumenty zaváděné na státní úrovni.2 Závěry získané analýzou těchto doku-
mentů jsou ověřovány v další sekundární literatuře týkající se dané problematiky (dobové dis-
kuze v odborných časopisech apod.). Příspěvek vychází z textů, které byly v nedávné době pub-
likovány a na které případné bližší zájemce odkazujeme.3 Předkládaný text proto budiž 
z prostorových důvodů chápán pouze jako krátké nastínění dané problematiky. Důraz je, jak je
z nadpisu článku patrné, kladen zejména na metodologii. Cílem příspěvku není prezentování
výsledků získaných prostřednictvím zde nastíněného metodologického postupu.

Proč se zabývat vývojem vyučovacího předmětu?

Řada oborů je natolik zaneprázdněna zkoumáním aktuálních problémů, že nenalézá (či nalé-
zá pouze v omezené míře) prostor či pochopení pro zkoumání minulého dění. To je do jisté míry
bohužel také případ pedagogiky či některých oborových didaktik. Na potřebu zabývat se v rám-
ci pedagogiky historií této disciplíny upozorňoval např. již Otokar Chlup, podle kterého je „škol-
ství útvarem velmi ústrojným, kde nové útvary rostou vždycky chtěj nechtěj z různých tradičních
kořenů, tím nutnější je, abychom si tuto věc hodně připomínali a uvědomovali, jestliže chceme s
touto minulostí zúčtovat […]. Dnešek […] roste také ve školství organicky ze včerejška a ze
všech daných předpokladů, a znalost školského vývoje tvoří nezbytnou podmínku pro jakoukoliv
školskou reformu, která má být nástrojem nového života“.4 Také řada současných autorů kon-
statuje, že je nutné věnovat se historii školních předmětů, protože ve výzkumech kurikula a obo-
rových didaktik tyto výzkumy často chybějí.5
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1 Nižší ročníky středních škol a školy pokusné jsou jako specifický proud vzdělávání ponechány stranou zájmu.
2 Po vyhlášení samostatného státu v roce 1918 byla podoba vyučovacího předmětu dějepis určována tzv. centrálními

(normálními) osnovami, které měly velice stručnou podobu. Osnovy byly dopracovávány na jednotlivých školách. Za
nacistické okupace českých zemí byla podoba dějepisu určována směrnicemi (vyjma osnov z roku 1939, které ale
ještě nebyly deformovány nacistickou ideologií). Po roce 1948 se vedle pojmu učební osnovy objevuje pojem učeb-
ní plán, který vymezoval soubor vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do jednotlivých ročníků.
Učební osnovy pak vymezovaly obsah, rozsah, posloupnost a distribuci učiva vyučovacích předmětů do jednotlivých
ročníků a časových úseků vyučování. Učební osnovy tedy konkretizovaly rozvržení látky do jednotlivých ročníků 
a příslušných tematických celků učiva. Od poloviny devadesátých let vycházely učební plány a učební osnovy z tzv.
standardů a z nich vycházejících vzdělávacích programů. Ty jsou v současné době nahrazovány tzv. rámcovými
vzdělávacími programy, na jejichž základě si školy vytvářejí svoje vlastní školní vzdělávací programy. V pozadí všech
těchto normativních pedagogických dokumentů se postupně střídaly školské zákony, nejrůznější vládní a stranické
dokumenty, výnosy a nařízení. I na ty je v předkládané práci zaměřena pozornost.

3 JIREČEK, M.: Vývoj výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti 
z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. In: Janík, T. – Knecht, P. – Najvar, P. et al.: Nástroje pro monitoring 
a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno 2010, s. 111–124; JIREČEK, M.: Historicko-srovnávací analýza kurikulárních
dokumentů dějepisu. In: Janík, T. – Najvar, P. – Kubiatko, M. et al.: Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy 
a nástroje. Brno 2011, s. 23–43; JIREČEK, M.: Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu:
Výzkumné uchopení problematiky. In: Janík, T. – Knecht, P. – Šebestová, S. (edd.): Smíšený design v pedagogickém
výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno 2011, s. 243–249.

4 ČAPEK, E.: Stav školství a reforma. Praha 1947, s. 10 („Předmluva“).
5 Např. NIESWANDT, M.: Schulfächer und ihre Geschichte als Gegenstand der Curriculumforschung in

deutschsprachigen Raum. In: Goodson, I. F. – Hopmann, S. – Riquarts, K. (edd.): Das Schulfach als Handlungsrah-
men. Vergleichende Untersuchung zur Geschichte und Funktion der Schulfächer. Köln–Weimar–Wien 1999, s. 47.



Situace se tak začíná v tomto směru pomalu měnit k lepšímu. Tomu napomáhá také zavádě-
ní oborových didaktik do vzdělávání učitelů. Didaktiky by měly vždy obsahovat také historický
pohled do vývoje daného předmětu. Podle Gundema tak byla kurikulární historie zaváděna do
výzkumů a do učiva na univerzitách společně s oborovými didaktikami.6 Podle Goodsona je
nutné zabývat se historií kurikula, protože sdílí společné nedostatky s nově zaváděnými kuriku-
lárními reformami. Ty navíc často hledají poučení v dosavadním vývoji.7

Dalším impulzem pro zkoumání vývoje vyučovacích předmětů může být právě to, že 
v nedávné době vstoupily v řadě evropských zemí, včetně naší republiky, v platnost nové kuri-
kuluární dokumenty. I na ně se již objevila řada kritických ohlasů, které bude třeba reflektovat.
Porovnávat bychom přitom měli také s dokumenty platnými v předcházejících obdobích. Dis-
kuze se však netýká pouze celého kánonu vyučovacích předmětů, ale také jednotlivých vyučo-
vacích předmětů, včetně předmětu dějepis. Analýze jeho vývoje by navíc měla být věnována
speciální pozornost z toho důvodu, že dějepis byl ve svém vývoji zatížen značnou ideologizací
a zkreslováním skutečností. Dějepis tak může být někdy vnímán jako „instrument ovlivňování 
a politického řízení, někdy i manipulace a propagandy“8, z čehož může vyplývat jistá veřejná
nedůvěra vůči tomuto předmětu, jakožto kdykoli manipulovatelnému systému.9 Proti tomuto
„zneužívání dějepisu“ vystupuje tzv. Výzva z Blois, podepsaná několika desítkami nejpředně-
jších evropských historiků.10 Chceme-li blíže odpovědět na problém ideologického zatížení
dějepisu v dosavadním vývoji (či v současnosti), musíme nahlédnout do historie tohoto předmě-
tu.11

Mohli bychom najít řadu dalších důvodů, proč se zabývat historií dosavadního školství či
konkrétně vývojem vyučovacího předmětu dějepis. Tyto důvody můžeme shrnout tak, že chce-
me-li znát přítomnost a pohlížet do budoucnosti, měli bychom mít seriózně zhodnocenou sou-
časnou realitu i minulost školství. Není totiž možné měnit školu, pokud nepoznáme její vývoj 
a současný stav.12

Cíle výzkumu

Cílem výzkumu je na základě systematického srovnávání kurikulárních dokumentů a kvali-
tativního i kvantitativního vyhodnocení výsledků odhalit a popsat základní trendy a vývojové
tendence dějepisu jako vyučovacího předmětu na školách odpovídajících druhému stupni dne-
šních základních škol od roku 1918 do současnosti. Naplnění tohoto cíle má být dosaženo pomo-
cí cílů dílčích:
1) analyzovat vývoj postavení dějepisu (samostatnost předmětu, časová dotace, interdiscipli-

nární vazby předmětu a naznačení kooperace učitelů jednotlivých předmětů);
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9 Srov. BENEŠ, Z.: Současný školní dějepis – koncepty, možnosti, nebezpečí. In: Beneš, Z. (ed.):  Historie a škola. Díl
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2) analyzovat vývoj cílů vyučovacího předmětu dějepis;
3) analyzovat vývoj obsahu vyučovacího předmětu dějepis.

Metodologie výzkumu

Kurikulární historie je mladou větví systematicko-historické pedagogiky jako předmět výzku-
mu a jako akademická disciplína.13 Výzkumu kurikulárních dokumentů je v současné době, v sou-
vislosti se zaváděním nových kurikulárních dokumentů do praxe, věnována zvýšená pozornost.
Tato pozornost je ale většinou věnována pohledu na současný stav, srovnávání současných doku-
mentů v jednotlivých zemích apod.14 Časté jsou tedy srovnávací analýzy (synchronní komparace),
menší pozornost je věnována výzkumu vývoje kurikulárních dokumentů, tedy historicko-srov-
návacím analýzám (chronologickým komparacím). Celkově je možné říci, že jsou relevantní teo-
retická pojednání a historicko-srovnávací výzkumy rozptýlené a málo metodologicky rozpraco-
vané. Přitom je třeba si uvědomit, že „soustředění se pouze na současný stav bez zřetele nebo 
s malou pozorností věnovanou vývojové dimenzi poskytuje úzké, ploché a povrchní výstupy“.15

Jako stěžejní metoda je při předkládaném výzkumu použita historicko-srovnávací analýza,
tedy metoda, která „společně s empirickým výzkumem edukační reality tvoří dva základní infor-
mační zdroje tvorby pedagogického vědění“.16 Historicko-srovnávací analýza bývá uváděna
jako specifický typ kvalitativního výzkumu. V rámci této metody lze využít také některých
kvantitativních výzkumných metod.17 Využití této metody ale nebývá v současné pedagogice
časté ani soustavné.18 Přitom každá otázka, kterou v pedagogice zkoumáme, má svou genezi 
a své dějinné modifikace. „Historicko-srovnávací analýza tak nepředstavuje klíčovou metodu
jen pro historickou pedagogiku, ale je výchozím krokem při řešení každého pedagogického pro-
blému.“19 Proto je třeba překonat představu, že historicko-srovnávací bádání je jen záležitostí
specialistů pro dějiny pedagogiky a pro srovnávací pedagogiku.20

Pro analýzu cílů vyučování dějepisu v prezentovaném výzkumu využijeme zjednodušenou
taxonomii cílových struktur v dějepisné výuce uváděnou Vratislavem Čapkem, která zahrnuje
sféry kognitivní, afektivní a sféru chování a jednání.21

Analýza obsahu vyučovacího předmětu dějepis bude provedena na základě kategoriálního
systému (či možná lépe referenčního rámce). Na tomto místě jej nastíníme pouze ve zkratce.22
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13 Srov. GUNDEM, B. B.: Schulfächer und ihre Geschichte als Gegenstand der Curriculumforschung in Skandinavien.
In: Goodson, I. F. – Hopmann, S. – Riquarts, K. (edd.): Das Schulfach als Handlungsrahmen. Vergleichende Unter-
suchung zur Geschichte und Funktion der Schulfächer. Köln–Weimar–Wien 1999, s. 93.

14 V případě dějepisu upozorněme z poslední doby zejména na práci HUDECOVÁ, D.: Analýza dějepisných vzdělá-
vacích programů ve vybraných státech Evropy a její výsledky. Praha 2006.

15 SWEETING, A.: Doing Comparative Historical Education Research. In: Watson, K. (ed.): Doing Comparative Edu-
cation Research. Issues and Problems. Oxford 2001, s. 226; WALTEROVÁ, E.: Srovnávací pedagogika. Vývoj 
a proměny v globálním kontextu. Praha 2006, s. 38.

16 MAŇÁK, J. – ŠVEC, Š – ŠVEC, V.: Slovník pedagogické metodologie. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno
2005, s. 42.

17 GALL, M. F. – GALL, J. P. – BORG, W.: Educational Research an Introduction. New York 2003, s. 514.
18 MAŇÁK, J. et al.: Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno 1994, s. 66.
19 MAŇÁK, J. – ŠVEC, Š – ŠVEC, V.: Slovník pedagogické metodologie. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno

2005, s. 43.
20 MAŇÁK, J. et al.: Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno 1994, s. 68.
21 Blíže ČAPEK, V.: Cílové struktury v dějepise a způsoby jejich prověřování. Praha 1974; ČAPEK, V.: Otázky cílů,

závěrů dějepisné výuky. In: Jílek, T. et al.: Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu. Plzeň 1994, s. 5–29. 
22 Kompletní kategoriální systém viz in JIREČEK, M.: Vývoj výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základ-

ní škole od roku 1918 do současnosti z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. In: Janík, T. – Knecht, P. – Najvar,
P. et al.: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno 2010, s. 111–124.



Kategoriální systém pro analýzu vývoje obsahu vyučovacího předmětu dějepis obsahuje pět kri-
terií. Prvním kritériem je zastoupení dějin světových a dějin národních. V rámci dějin národních
je sledováno také zastoupení dějin regionálních. Druhým kritériem je zastoupení jednotlivých
subdisciplín dějepisného vyučování. Zde jsme zvolili tyto kategorie – dějiny politické, dějiny
sociální, dějiny hospodářské (ekonomické), dějiny duchovní kultury, dějiny vědy a techniky,
poznatky z oblasti prostorové a časové orientace. Jako třetí kriterium jsme zvolili zastoupení his-
torie každodenního života běžného člověka (hmotná a duchovní kultura lidí v určitém období) 
a událostí historických (výjimečné události, které změnily způsob života lidí). Jako čtvrté krité-
rium byl zvolen vývoj zastoupení vybraných tematických celků. Zvoleno bylo 15 tematických
celků z dějin světových a stejný počet tematických celků z dějin národních. Posledním zvole-
ným kriteriem při analýze vývoje obsahu dějepisu je vývoj zastoupení jednotlivých časových
období (dějiny pravěku, starověku, středověku, novověku, dějiny doby nejnovější). 

Etapy výzkumu:

1) zkoumání vybraných faktů v kurikulárních dokumentech, jejich deskripce, analýza a uspo-
řádání;

2) chronologické srovnání (komparace) stanovených shod, podobností a rozdílů mezi zkouma-
nými jevy; 

3) kritické zhodnocení výsledků předešlé analýzy a komparace – vymezení priorit, vztahů,
závislosti a vlivů, které se podílely na změnách dějepisu jako vyučovacího předmětu; inter-
pretace výsledků. 

Cílem výzkumu je nabídnout ucelený pohled na sledovanou problematiku v kontextu širších
souvislostí a proměn našeho školství. U každého časového období tak bude stručně popsána
organizační stránka výchovně-vzdělávacího systému, tj. v té době platná školská soustava, nej-
důležitější školské normy, sledované typy škol apod. 

Evropská dimenze v dějepisném kurikulu

Pokud se zabýváme evropskou dimenzí v dějepisném kurikulu, musíme si položit a následně
zodpovědět přinejmenším tři klíčové otázky, přičemž s ohledem na zaměření článku budeme
klást důraz na otázku poslední:

1) Co rozumíme pod pojmem evropská dimenze (dále jen ED)?
V obecné rovině se jedná o koncept vztahující se k hodnotové výchově, rozvoji evropské

identity, tj. uvědomování si přináležitosti k Evropě.23 Evropská dimenze ve vzdělávání může být
také chápána jako princip přípravy mladých lidí na život ve sjednocené Evropě i prostředek 
k porozumění prostředí, v němž žijí a učí se.24 Nejdůkladněji tento koncept rozvinula Shenan-
nová, podle jejíhož modelu je patrné, že evropskou dimenzi ve vzdělávání utvářejí, tři základní
oblasti výchovně-vzdělávacího procesu, a to:
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23 WALTEROVÁ, E.: Evropská dimenze ve vzdělávání. Východiska, problémy, perspektivy. In: Walterová, E. (ed.):
Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Sborník referátů a informací z interdisciplinárního kolokvia.
Praha 1996, s. 18–27.

24 WALTEROVÁ, E.: Strategie realizace evropské dimenze ve vzdělávání učitelů. In: Nezvalová, D. (ed.): Připravujeme
učitele pro 21. století a vstup do Evropy? (Pregreduální a postgraduální příprava učitelů). Sborník z konference
konané v Olomouci 27.–29. května 1998. Olomouc 1998, s. 282–287.



a) učení z Evropy – postoje a hodnoty;
b) učení o Evropě – vědomosti;
c) učení pro Evropu – dovednosti.25

Popsat ED ve vzdělávání v celé její šíři je nelehký úkol a navíc to není posláním tohoto
pojednání. Proto odkážeme na vybrané práce, které se váží k této komplexní problematice (viz
Bojanová,26 Economou,27 Philiphou,28 Visserová,29 Pingel,30 Motschmann31 etc). Dále
bychom se neobešli ani bez prací Gödde-Baumannsové,32 Noordinka33 a Lilienthala.34

2) Proč se jí zabývat?
Implementace evropské dimenze do vzdělávání je perspektivně sílícím trendem, který ref-

lektuje a podporuje stále probíhající integrační procesy v současné Evropě. Zavádění ED do
vzdělávání představuje jeden z hlavních pilířů vzdělávací politiky EU, přičemž na úrovni EU se
evropská dimenze stala jednou z politických priorit pro devadesátá léta 20. století. Evropská
dimenze v učení se dějepisu je jedním ze tří projektů Rady Evropy, které jsou z jejího hlediska
prioritní, a na které tudíž podle Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v ČR za rok
2004 klade v oblasti vzdělávání důraz i ČR.35 U nás se dostalo toto téma do popředí v souvis-
losti s přípravami vstupu ČR do EU (ČR podala žádost v roce 1996 a právě od devadesátých let
20. století se touto problematikou systematicky zabývala Walterová s kolektivem na Pedago-
gické fakultě Univerzity Karlovy v rámci projektu EU-PHARE).36 Na tomto místě můžeme
uvést některé české práce, které pojednávají o ED ve vzdělávání. Jedná se např. o disertační
práci Lochmana37 nebo rigorózní práci Labischové.38

V souvislosti s probíhajícími kurikulárními reformami byla do jisté míry ED zohledněna 
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) (2007, s. 12),
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25 Více SHENNAN, M.: Teaching about Europe. Strasbourg 1991.
26 BOJAN, C.: Conceptualisations of education: The European dimension of education. Cluj 2009. (Disertation thesis.)
27 ECONOMOU, A.: The Formulation, Acceptance and Implementation of the European Dimension in British compul-

sory schooling: A comparative study within Great Britain. Oxford 2001. (Disertation thesis.)
28 PHILIPPOU, S.: The European dimension in education and pupils’ identity: a study of the impact of a primary school

curricular intervention in Cyprus. Cambridge 2003. (Disertation thesis.)
29 VISSER, S.: Is Europe History? History education and students’ construction of meaning regarding Europe. Rotter-

dam 2007. (Master thesis.) Dostupné též z: http://www.fhk.eur.nl/chc [cit. 20. 11. 2011].
30 PINGEL, F.: How to Approach Europe? The European Dimension in History Textbooks. In: Leeuw-Roord, J. (ed.).:

History for Today and Tomorrow. What does Europe mean for School History? Vol. II. Eustory Series. Shaping Euro-
pean History. Hamburg 2001, s. 206–228; PINGEL, F.: How to Approach Europe? The European Dimension in His-
tory Textbooks. In: Pingel, F.: Grenzgänger. Transcending Boundaries. Braunschweig 2009, s. 385–402.

31 MOTSCHMANN, B.: Die Umsetzung der „europäischen Dimension“ in der Lehrerbildung. Lüneburg 2001. (Disertation
thesis.) Dostupné též z http://www.gbv.de/dms/lueneburg/LG/OPUS/2001/14/pdf/Motschmann.pdf [cit. 20. 11. 2011].

32 GÖDDE-BAUMANNS, B. (ed.): Schulbuch-Thema. Europa: Hohe Ziele Kleine Schritte. Duisburg 1984.
33 NOORDINK, H.: The European dimension and the social subjects; handout for authors and publishers for the analy-

sis of their learning materials. In: Barr, I. – Hooghoff, H. (edd.): Report on the Third International Dillingen Sympo-
sium „The European Dimension in Education“. Enschede 1992, s. 64–69.

34 LILIENTHAL, O.: Die europäische Perspektive bzw. Dimension in deutschen Schulgeschichtsbüchern. München
2003. (Hausarbeit.)

35 Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru. Díl I. Od koncepcí k inovacím vzdělávání. Výroční zpráva o stavu
a rozvoji vzdělávací soustavy v ČR za rok 2004. Praha 2005, s. 27.

36 Např. publikace: WALTEROVÁ, E.: Objevujeme Evropu. Praha 1997.
37 LOCHMAN, O.: Realizace evropské dimenze v kurikulu základní školy. Praha 2009 (Disertační práce PdF UK.) Dos-

tupné též z: http://files.europeandimension.webnode.cz/200000020-061e607180/Disertation%20thesis_web.pdf [cit.
20. 11. 2011].

38 DRABINOVÁ-LABISCHOVÁ, D.: Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických
stereotypů. Brno 2000. (Rigorózní práce PdF MU.)



kde se konkrétně ve vztahu k ED ve vzdělávání uvádí, že „základní vzdělávání na 2. stupni
pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní […] utváření takových
hodnot a postojů, které vedou k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností
občana našeho státu i Evropské unie“. Vzdělávací oblast Člověk a společnost, kam spadá vzdě-
lávací obor dějepis, poskytuje rovněž dostatek příležitostí k rozvíjení evropské dimenze. V RVP
ZV (s. 43) se např. uvádí, že ve vzdělávacím oboru dějepis se „významně uplatňuje zřetel 
k základním hodnotám evropské civilizace“. ED je zdůrazněna zejména v průřezovém tématu
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Přičemž toto téma podporuje glo-
bální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzdě-
láváním (RVP ZV, 2007, s. 95–96).39

3) Jak ji zkoumat a uchopit? Jaké metody použít?
K posuzování dané problematiky jsme zvolili metodu obsahové analýzy (kvantitativní i kva-

litativní). Primárně je naše analýza zaměřená na učebnice, avšak jelikož nelze odhlédnout od
předepsaného kurikula, na jehož základě by měly být učebnice koncipovány, bude nutné provést
nejprve analýzu kurikulárních dokumentů, a to dle stanovených kritérií:
a) Reflektuje RVP ZV závazná stanoviska vyplývající z oficiálních dokumentů evropských

institucí týkající se zavádění ED do výuky dějepisu?40

b) Na základě komparace RVP ZV versus Standard základního vzdělávání41 a Vzdělávací pro-
gram ZŠ42 zjistit, zda byl učiněn pokrok ve sledované oblasti.

c) Srovnání témat v kurikulu i v učebnicích s ohledem na doporučená témata pro výuku evrop-
ských dějin 20. a 21. století.43

d) Komparativní obsahová analýza tří učebnic, které vycházejí z RVP ZV,44 se třemi, jež jsou
zpracovány bez ohledu na RVP ZV.45
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39 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2007.
40 Koncept ED je proklamován mnoha doporučeními a deklaracemi ať již na mezinárodní, nebo národní úrovni. Poli-

tická důležitost ED byla demonstrována na úrovni Rady Evropy např. v Doporučení (Rec(2001)15) o výuce dějepisu
v Evropě 21. století [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/doporuceni-rady-evropy-o-vyuce-dejepisu-
v-evrope-21-stoleti [cit. 20. 11. 2011]. Na úrovni EU např. Zelená kniha o evropské dimenzi ve vzdělávání z roku
1993. Commission of the European Communities. Green Paper on the European Dimension of Education. Luxem-
burg: Office for Official Publications of the EC, 1993 [online]. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/936/01/
education_gp_COM_93_457.pdf [cit. 20. 11. 2011].

41 Standard základního vzdělávání. Praha 1995. Dostupné též z: http://aplikace.msmt.cz/HTM/Standard_ZV.htm [cit.
20. 11. 2011].

42 Vzdělávací program Základní škola. Praha 1996. Dostupné též z http://ruce.cz/clanky/_401.pdf [cit. 20. 11. 2011]
nebo http://www.vuppraha.cz/ [cit. 20. 11. 2011].

43 STRADLING, R.: Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha 2003, s. 14–15 a ČAPEK, V.: Některé současně disku-
tované úvahy o úloze historie ve školním vyučování v evropské společnosti a v USA. In: Vaculík, J. – Mihola, J. (edd.):
Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní
společnosti. Brno 2003, s. 9 uvádějí hlavní témata, které jsou pro všechny země EU společná a tvoří základ evrop-
ských historických tradic, tudíž jsou důležitá pro historické vědomí mládeže i pro budoucnost. Rovněž SHENNAN,
M.: Teaching about Europe. Strasbourg 1991, s. 50 uvádí výčet témat evropské historie doporučených již v roce 1965
na Elsinorském sympoziu věnovaném výuce dějepisu. Podobně Bodo von Borries vymezil deset ústředních témat,
která by měla být začleněna do výkladu evropských dějin. BORRIES, B.: Jugend und Geschichte. Ein europäisches
Kulturvergleich aus deutscher Sicht. Opladen 1999.

44 BUREŠOVÁ, J. – HÝSEK, O. – SCHULZOVÁ, E.: Dějepis 9. Moderní dějiny. Olomouc 2008; VÁLKOVÁ, V.:
Dějepis 9 – nejnovější dějiny. Praha 2009; ČAPKA, F.: Dějepis 9: od roku 1918 do současnosti. Brno 2010.

45 MANDELOVÁ, H. – KUNSTOVÁ, E. – PAŘÍZKOVÁ, I.: Dějiny 20. století pro 9. ročník ZŠ a pro kvartu osmiletého
gymnázia. Liberec 2004; PEČENKA, M. – AUGUSTA, P. – HONZÁK, F. – LUŇÁK, P.: Dějiny moderní doby. Díl
I. Praha 2004; PEČENKA, M. – AUGUSTA, P. – HONZÁK, F.: Dějiny moderní doby. Díl II. Praha 2000.



Z dotazníku EUROCLIO pro učitele Using Historical Skills and Concepts to Promote an
Awareness of European Citizenship46 jsme použili část, která se týká dějepisného kurikula, při-
čemž nás zajímá, zda se v něm objevují následující aspekty, vymezené velice obšírně, týkající
se evropské dimenze: 

Společně s Kesidou dále posuzujeme, je-li ED v cílech pro dějepisné vyučování jasně zře-
telná:47

V našem výzkumu se zaměřujeme pouze na evropské dějiny 20. a 21. století, což odpovídá
učivu pro 9. ročník základní školy. Jelikož dějiny 20. století jsou v oblasti vzdělávacího oboru
dějepis bezesporu klíčovou oblastí pro poznání a pochopení současnosti, analyzujeme učebnice
pouze pro 9. ročník základní školy. K tomuto účelu je potřebné vyvinout odpovídající výzkum-
ný nástroj.

Výzkumný nástroj pro kvantitativní analýzu učebnic dějepisu pro 9. ročník základních škol
– kategoriální systém:48
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46 Dostupné z: http://www.euroclio.eu/new/index.php/resources-publications-a-websites/questionnaires mainmenu-402
[cit. 20. 11. 2011].

47 KESIDOU, A.: Die europäische Dimension der griechischen und baden-württembergischen Lehrpläne und Schul-
bücher der Sekundarschule. Dissertation. Frankfurt am Main 1999, s. 281.

48 Ten je v celé své šíři popsán autorkou v publikaci STEJSKALÍKOVÁ, J.: Evropská dimenze ve vzdělávání a její
empiricko-výzkumné uchopení v učebnicích dějepisu. In: Janík, T. – Najvar, P. – Kubiatko, M. et al.: Kvalita kuriku-
la a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Brno 2011, s. 61–77.



Spolehlivost výzkumného nástroje:
a) Inter-coder reliabilita byla vypočítána prostřednictvím Cohenova koeficientu Kappa ve sta-

tistickém programu SPSS. 
b) Spolehlivost výzkumného nástroje byla ověřena zatím na jedné učebnici dějepisu pro 

9. ročník základních škol49 – viz následující tabulku:

Kvalitativní analýza učebnic by se pak mohla řídit dle Stradlingova katalogu otázek:
1) Zaměřuje se učebnice zejména na regionální, národní, evropské nebo globální dějiny? Odpo-

vídá toto zaměření kurikulu?
2) Jaký úhel pohledu učebnice zaujímá (např. národní, eurocentrický, západní úhel pohledu na

dějiny východní Evropy a opačně)?
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49 BUREŠOVÁ, J.: Dějepis 9. Moderní dějiny. Olomouc 2000.



3) Zahrnuje výklad národních dějin pohled na to, jak jiné země a národy mohly vnímat událos-
ti a historické procesy v domácí zemi?

4) Jak je v textu explicitně a implicitně definována Evropa (zahrnuje celou Evropu, nebo jen
její region, zaměřuje se spíše na společné kulturní dědictví, nebo spíše na faktory zdůrazňu-
jící její rozmanitost)?

5) Je text zaujatý (po stránce nacionalistické, ideologické, etnocentrické, eurocentrické, obsa-
huje stereotypní přístupy a obrazy)?50

Kvalitativní část analýzy bude zpracována v rámci projektu Georg-Eckert-Institutu v Braun-
schweigu – EurViews (Europa im Schulbuch).51

Popsat ED ve vzdělávání v celé její šíři je nelehký úkol. Posláním tohoto pojednání bylo pou-
ze nastínit možné metodologické přístupy k uchopení sledované problematiky, přičemž tato
ambice obnáší hned několik problematických momentů. Nejpalčivější problém spatřujeme 
v samotném vymezení konceptu evropské dimenze, jelikož se jedná o velice obšírné a kom-
plexní téma, prostupující celým vzděláváním, zahrnující různé aktivity a iniciativy. Pro účely
našeho výzkumu bylo nutné zúžení záběru pouze na dílčí aspekty ED, vztahující se k děje-
pisnému kurikulu. To spočívalo v operacionalizaci konceptu ED do systému kategorií, katalogu
otázek a rastru kritérií.

Shrnutí

Příspěvek v krátkosti nastiňuje dva možné metodologické přístupy ke zkoumání dějepisné-
ho kurikula – zkoumání vývoje vyučovacího předmětu dějepis a implementaci evropské dimen-
ze do kurikula tohoto předmětu. Dále článek přibližuje důvody pro zkoumání popisovaných pro-
blémů. Popisované přístupy vycházejí z připravovaných disertačních prací autorů.

Summary

Possible methodological Approaches to Evaluation of History Curriculum

Paper briefly outlines two possible methodological approaches towards studying history curriculum 
– exploring the development of the subject history and the implementation of a European dimension into
the curriculum of this subject. Furthermore, the paper deals with the reasons for the examination of
described problems. The described approaches are based on the upcoming author’s dissertations.
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PREDSTAVY A REALITA – SKÚSENOSTI S DIGITALIZÁCIOU 
DEJEPISNÉHO UČIVA A DEJEPISNEJ VÝUČBY

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

MÁRIA TONKOVÁ

Questions concerning the possibilities of teaching history by audiovisual digital means follow
the already developed practice of the preparation of digital teaching aids for natural-science
subjects. Visualisation of the perception of reality, including historical reality, is an indisputable
fact; both visual representation of reality and audiovisual media have become “lingua franca”
of the present. However, such situation points out also another fact. The success of history within
the society is not in accord with the confidence of the possibilities of history as science among
historians themselves. The demand of media has created a “history industry”; the world of
experts is disillusioned by the barriers of history as science.
In the Slovak conditions, apart from many practical technical problems, the application and use
of medial forms, means and digital techniques and methods of history teaching is facing also the
problems indicating lack of quite precisely or specifically formulated objectives, goals and
methods of history education as a whole. It is confronted also with the residual traditional
interpretative and reproducing methods of history teaching. In spite of that, there exist more
serious attempts to digitalize history curriculum in Slovakia. The project of the National Institute
for Education of the Ministry of Education of the Slovak Republic failed because of unclarity of
the main objectives of digitalisation. During its existence, however, the history expert team
discussed many of important questions regarding the possibilities and objectives of history
curriculum. However, the question of diversities between the methodology of digital display of
history curriculum and natural-science subjects has not been clearly answered yet.

Key words: history teaching; Slovak conditions; digital mediation; multimedia project for Central
European history teaching

Možnosti mediálnych pracovných pomôcok či celej multimediálne spracovanej podoby deje-
pisného učiva pre vzdelávanie mládeže sú v posledných zhruba desiatich rokoch aj v stredo-
európskych krajinách predmetom systematickejšieho, niekedy by sa chcelo povedať až módne-
ho, záujmu metodikov, didaktikov dejepisnej výučby i pedagógov pracujúcich priamo 
v školskom prostredí, hoci Slovensko v tomto kontexte pôsobí najváhavejšie. Nie sú to náhod-
ne vyvolané impulzy, otázniky nad vyučovaním histórie, tak ako všetkých spoločenskovedných
predmetov novými technickými prostriedkami v podstate len nasledujú skoršie rozvinutú prax
prípravy vyučovacích pomôcok prírodovedných disciplín. Bez ohľadu na viac či menej pozitív-
ne alebo ostražité postoje rôznych krídel odbornej verejnosti k celému procesu treba podľa našej
mienky vychádzať z neodvratnej skutočnosti, že audiovizuálne médiá sa stali neodmysliteľnou
súčasťou života a audiovizuálne prvky podstatnou súčasťou vnímania reality u detí a dospieva-
júcich – teda tých, ktorým sú určené všetky pripravované učebné materiály. Tento proces sa týka
aj prijímania historických dejov, pričom pokračujúca vizualizácia vnímania historickej skuto-
čnosti je takisto v zásade mimo možností aktívnych zásahov pedagógov. Film – a rovnako tak
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všetky obrazové stvárnenia skutočnosti – sa stali súčasnou „lingua franca“,1 takže neznalosť či
nepoužívanie (a používanie) ich technik má rovnako ďalekosiahle dôsledky ako stredoveké
narábanie s latinčinou. Univerzálny dosah tohto fenoménu počínajúc dvadsiatym storočím
vyjadril Gore Vidal výstižnou metaforou, o „jubilejnej desiatej Múze, ktorá z Olympu riadi (tra-
dičných) zvyšných deväť“.2 Kníhtlač spôsobila v Európe „revolúciu pamäte“, povedané ter-
mínom Jacquesa Le Goffa, zvraty spôsobu a foriem „zapamätávania“ tak vo forme individuál-
nej, ako i kolektívnej spôsobené digitálnymi nástrojmi éry internetu budú, zdá sa, ešte
revolučnejšie, pretože pravdepodobne ďalekosiahlejšie a v porovnaní s dynamikou vplyvu
kníhtlače priam závratné.3 Z pohľadu (školského) dejepisu, ktorý o formovanie tejto individuál-
nej i kolektívnej pamäte vedome a systémovo usiluje, to platí dvojnásobne, aj bez ohľadu na
skutočnosť, že v samotnom historickom výskume sa po období prvotného nadšenia (i zaujíma-
vých výsledkov) možnosti počítačov začali hodnotiť oveľa triezvejšie a limity ich využitia zača-
li zužovať do niekoľkých špecifických odvetví výskumu.

Náskok, s ktorým Vidal charakterizoval prevratnú úlohu audiovizuálnych prvkov pri akcep-
tácii okolitého súčasného i minulého sveta v porovnaní s prijatím týchto javov v slovenskom
prostredí, vyplýva nielen z vlastností jasnozrivého esejistu a glosátora, ale aj z oveľa prozaicke-
jších príčin a hoci ich na tomto mieste netreba špecificky rozoberať, slovenskú diskusiu o „digi-
talizácii“ učiva a tradičných vyučovacích metód ovplyvnili veľmi podstatne. V západoeuróp-
skych krajinách sa pochopenie faktu, že audiovizuálne techniky môžu pomôcť prezentovať
minulé deje vysoko stimulačným spôsobom odrazilo v množstve teoretických prác a súčasne 
i konkrétnych pokusov a projektov na ich využívanie prinajmenej od prelomu osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov 20. storočia; už v prvej polovici deväťdesiatych rokov uplynulého sto-
ročia začali pribúdať aj príspevky, ktorými sa medzinárodné európske vzdelávacie inštitúcie 
a programy pokúsili do problematiky akceptácie nových techník dejepisného vyučovania aktív-
ne včleniť krajiny postkomunistického teritória a ich vzdelávacie inštitúty. 

Technologický náskok pri používaní počítačov v širších vrstvách západoeurópskych spolo-
čností, zdá sa, nie je najpodstatnejší. Skúsenosti založené na stabilnejšej čoraz kultivovanejšej
základnej „dohode“ o cieľoch metódach a formách dejepisného vyučovania sa v slovenských
podmienkach konfrontujú s realitou, v ktorej napriek všeobecným tvrdeniam a deklarovaným
zámerom stále naráža na seba viacero protikladných predstáv aj o týchto najvšeobecnejších úlo-
hách školského dejepisu. K tomu sa pridáva, zdá sa že stále neujasnená, a práve v spomínanej
„digitalizácii“ veľmi citeľne pociťovaná, legislatíva: vďaka tomu dospievame napríklad do
súčasného stavu, keď púhe umiestnenie niektorých učebníc v elektronickej podobe na webové
stránky zodpovednej vzdelávacej inštitúcie vyvoláva diskusie spochybňujúce oprávnenosť prís-
lušného kroku z právnej stránky, ani nehovoriac o hlasoch pozastavujúcich sa nad praktickými
možnosťami ich využitia v technických podmienkach mnohých slovenských škôl. Pritom už
roku 1996 v práci venovanej problematike aktuálneho vzdelávania v krajinách strednej 
a východnej Európy zaznelo ako plne prirodzené a opodstatnené (a z pohľadu dnešnej situácie
priveľmi ambiciózne) očakávanie, že v dobe výziev nových médií učitelia prevezmú úlohu
„sprostredkovateľov medzi študentmi a rôznymi zdrojmi informácií“, že v nových podmienkach
budú pôsobiť predovšetkým ako „poradcovia a konzultanti“ svojich žiakov.4
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Procesuálnu stránku výučby dejepisu na Slovensku v uvedenom období pritom precízne cha-
rakterizovala štúdia Júliusa Albertyho uverejnená roku 1997, pozastavujúca sa nad drvivou pre-
vahou používania výkladovo-reproduktívnej metódy výučby – inými slovami spôsobu, keď štu-
dent sleduje, ako pracuje učiteľ, a jeho prácu následne napodobní, pri dejepise teda vrátane
jednoznačného prijímania „učiteľovho“ hodnotenia toho, čo je (bolo) „dobré“ a „zlé“, „správne“
či „nesprávne“. Autor štúdie vtedy poznamenal, že rovnakým spôsobom sa dejepis vlastne učil
už na prvých slovenských gymnáziách.5 Pretrvávajúcu prevahu faktografickej stránky dejepis-
nej výučby, získavania faktografických vedomostí bez vzťahu k rozvíjaniu príslušných zručnos-
tí a schopností študentov, bez úsilia zamýšľať sa nad tým, ako chápať minulosť, tradície, hod-
noty a ich vzťah k súčasnosti však potvrdil aj empirický výskum mapujúci historické vedomie
stredoškolskej mládeže, ktorý sme realizovali na Katedre histórie Pedagogickej fakulty Univer-
zity Komenského na vzorke zhruba 1900 študentov slovenských stredných škôl o desaťročie
neskôr.6 Príčiny však netreba hľadať len v chybách či nedostatkoch nastavenia dejepisnej výu-
čby. Jeden z najnovších výskumov úlohy učebníc a kurikula v slovenských podmienkach tento
stav nepriamo potvrdzuje aj v širšom kontexte – upozorňuje, že žiaci z učebníc v podstate vyu-
žívajú len úlohy, ktoré im pomáhajú namemorovať predložený text (38 %), pričom 23,4 % nemá
rado, ak im učebnica zadáva samostatnejšie úlohy, 16,4 % odmieta úlohy vyzývajúce niečo uro-
biť a 8,5 % jednoznačne nechce „náročné a problémové“ úlohy.7 Aj ďalšie údaje uvedeného výs-
kumu hovoria o tom, že slovenskí žiaci aj v súčasnosti učivo len memorujú, len päť percent
opýtaných aplikuje získané poznatky na nejaký iný problém.8 Aby sme však príliš nezovšeobe-
cňovali, zostaňme len pri podobe dejepisného vyučovania. Doterajšie výsledky podľa nás jed-
noznačne manifestujú náš hlavný pretrvávajúci problém: doteraz sme nedokázali jasne, precíz-
ne a hlavne v konkrétnych súvislostiach príslušného dejepisného učiva dešifrovať vzťah
faktografických zručností a schopností orientovať sa v nich tak, aby si uvedomovali ich význam
v budovaní vlastného hodnotového systému; máme stále problémy s naformulovaním reálnej
funkčnosti súčasného dejepisného vzdelávania. 

Zmení však (môže zmeniť) audiovizuálna podoba výučby prezentovaný stav? Keďže aj pro-
blematika audiovizuálnej formy dejepisu sa na Slovensku spracúva oveľa sporadickejšie než 
v európskom, ale i českom prostredí, odpovede a návrhy na možnosti využitia mediálnych tech-
ník sa takisto objavujú skôr ako súčasť ponúkaných parciálnych ukážok mediálneho zdroja pre
tú či onú dejepisnú problematiku než systémové analýzy. Slovenský pedagóg prirodzene môže
siahnuť, a z kontaktov s učiteľmi sa dozvedáme, že aj siaha, po rôznych zahraničných webových
stránkach; mnohé audiovizuálne projekty rozmanitých vzdelávacích inštitúcií, múzeí atď. vo
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väčšej či menšej miere sprístupňované na internete sú častokrát spracované renomovanými špe-
cialistami na danú historickú tematiku a – čo je rovnako dôležité – viditeľne podporené dosta-
točným technickým zázemím odborníkov z informačných technológií. Okrem neustále rastúce-
ho počtu tematických súborov, často unikátnych dokumentárnych filmov či zvukových
záznamov prejavov a hlasov významných osobností, sa veľká časť projektov zameriava na pod-
poru osvojenia si historických poznatkov kombináciou textového a audio výkladu s interaktív-
ne spracovanými historickými mapami, ešte ďalšiu skupinu tvoria projekty, ktoré ponúkané uči-
vo dotvárajú didaktickým materiálom na precvičovanie ponúknutej problematiky. Sú to teda
projekty, ktoré môžu byť s úspechom využité vo vyučovacej praxi na základných a stredných
školách, i pre prípravu budúcich učiteľov na univerzitách (predovšetkým pri vyučovaní didakti-
ky). Z nášho pohľadu oceňujeme predovšetkým veľkú pozornosť venovanú animovaným histo-
rickým mapám, chýbajúce základné znalosti historickej geografie sú jednou z najväčších slabín
našich žiakov a študentov pri zmysluplnom funkčnom osvojovaní si dejepisu. Pri pohľade na
takéto mapy pôsobí väčšina historických atlasov používaných na našich školách skutočne bez-
nádejne zastaralo.9

Aj u nás však už napríklad existuje relatívne početná ponuka dokumentárnych filmov vyu-
žiteľná napr. pre výučbu holokaustu na stredných školách; premyslenejšou pomôckou, ukazu-
júcou ako možno využiť konkrétny dokumentárny film v dejepisnej výučbe, je však v podstate
len práca Viliama Kratochvíla, čerpajúca z rovnakej tematiky, žiaľ, autor vysvetľuje svoju meto-
diku len na jedinom filme.10 V slovenskom prostredí chýba práca, ktorá by parciálnejšie poznat-
ky pretavila do všeobecnejších didaktických návrhov na používanie filmov v edukačnej praxi,
širokospektrálnejšie upozornila na opakujúce sa pozitíva i negatíva využívania filmových mate-
riálov, na nevyhnutné pedagogické kritériá, na potrebné odborné predpoklady pre aktívne vyu-
žívanie filmových ukážok atď. – ale zároveň sa venovala povedzme i zložitým ekonomickým 
a právnickým právam využívania takýchto zdrojov v edukačnom zariadení. Všetky takéto pod-
klady, poznanie širšieho kontextu elektronizácie výučby v súčasných slovenských podmienkach
a z nich vychádzajúce podnety chýbali autorskému kolektívu pokúšajúcemu sa v priebehu roku
2010 pre slovenských žiakov a stredoškolských študentov pripraviť prvú profesionálnu multi-
mediálnu podobu aktuálneho dejepisného učiva. 

V zahraničných pomôckach navrhujúcich spôsob práce s filmovými zdrojmi sa potrebné
postupy obvykle spracúvajú na väčšom množstve filmov tematicky sústredených do skupín ilus-
trujúcich vybranú dejepisnú problematiku či historický fenomén, pričom súbor obvykle obsahu-
je aj detailnejší, pre pedagóga neoceniteľný rozbor každého filmu upozorňujúci na všetky konk-
rétne možnosti jeho využitia v kategóriách zohľadňujúcich základné didaktické kritériá.11 Na
všeobecnejšie audiovizuálne možnosti sprístupňovania historickej reality ale i možnosti jej
manipulácie zaujímavo upozorňujú i štúdie Kamila Štěpánka predkladajúce návrhy, ako možno
alternatívne využiť ďalšie historické súvislosti okolo vzniku toho ktorého diela.12 Takéto
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pomôcky by sa možno mohli stať krokmi vedúcimi k spomínanej žiadanej premene učiteľa 
z púheho vykladača a interpreta predložených (učebnicových) textov na kvalifikovaného
„moderátora a mediátora“ historických procesov analyzovaných samotnými žiakmi.13 Neexi-
stencia širšie poňatých slovenských didaktických materiálov pre prácu s filmom pritom kontra-
stuje so zisteniami Anny Bockovej, že aj u nás je film v jeho rôznych podobách pre učiteľov 
i žiakov známou i využívanou formou dejepisnej pomôcky.14

Špecifické audiovizuálne digitálne pomôcky na skvalitňovanie a zatraktívnenie jednotlivých
súčastí (dejepisného) učiva však samozrejme ešte neznamenajú učivo systémovo pripravené 
v digitálnej podobe. Tak ako po etape jednoznačného euforického nadšenia nad rolou digitál-
nych technológií pri premenách historickej metodológie, pri rozširovaní historického obzoru
(sprevádzaného mimo iného úctyhodným počtom nových druhov špecializovaných kvalitných
historických periodík), historici triezvejšie vymedzili limity využívania počítačov pre isté typy
historického štúdia, treba sa zamýšľať aj nad hranicami a limitmi školskej digitalizovanej podo-
by historického vzdelávania.15 České prostredie nás (zaiste oprávnene) presviedča, že práve
audiovizuálne prvky pomáhajú prezentovať minulé deje vysoko stimulačným spôsobom, preto-
že dodávajú prijímateľovi pocit bezprostrednosti, pocit, že priamo vníma myšlienky a náladu
dávno zosnulých historických osobností i jednoduchých ľudí.16 (Tomuto v zásade prisviedčajú
i zahraničné práce spomínané v tomto príspevku.) Ich silná presvedčovacia schopnosť by teda
mohla napomáhať zvyšovať tak potrebnú empatiu žiakov – vrátane empatie voči rôznym
možnostiam pohľadu na jednu a tú istú udalosť (multiperspektivita). Oveľa menej jasné sú však
napríklad dôsledky istej „klipovitej“ podoby vizuálneho sprostredkúvania historických faktov 
a ich vplyvu na vnímanie skutočnej reality. Rovnako tak sa len rozbiehajú diskusie pedagógov
nad skutočnou interaktivitou sluchového vnímania výkladu a jeho paralelnej vizuálnej prezen-
tácie (to tvrdíme bez ohľadu na všeobecne prijímané tvrdenie o trende modernej doby i súčasné-
ho žiaka, ktorý je schopný vykonávať viacero činností naraz). Je tu ešte množstvo ďalších
otázok dotýkajúcich sa samotnej povahy histórie, ktoré presahujú tému a možnosti tohto prís-
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v hraném historickém filmu? Projektový přístup v kontextu školního dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 21, 2006, s. 87–95.

13 Spomenutá príručka Dominique Chanselovej pripravila na praktické použitie vo výučbe najnovších dejín päťdesiat
dokumentárnych i umeleckých filmov kombinovaním. Za zmienku stojí aj zaradenie Formanovho filmu Lásky jednej
plavovlásky a Sedmikrások Věry Chytilovej, ktoré spracovala ako nesmierne zaujímavé pomôcky pre porozumenie
každodennosti komunistických krajín. Z pohľadu našich zámerov – pomôcť dosiahnuť viacvrstevnatosť výkladu toho
ktorého historického procesu, začleniť študenta do aktívnej tvorby historickej analýzy diskusiou so spolužiakmi 
– však upútajú napr. návrhy na prácu s filmom Konferencia vo Wannsee Heinza Schirka z roku 1984. I pre prácu 
s týmto konkrétnym filmom je mimoriadne prínosné, ako autorka pripomína, kontext doby jeho vzniku (film bol
súčasťou vlny nemeckých intelektuálnych debát o konečnom riešení židovskej otázky v desaťročí 1970–1980).
Návrhy na prácu s filmom premyslene poukazujú na viaceré možnosti jeho využitia (vrátane práce s jazykom fil-
mových predstaviteľov) a ponúkajú priame návrhy na možnosti „režisérskej práce“ študenta s témou. 

14 BOCKOVÁ, A.: Výučba dejepisu ako pedagogický problém. (Pohľad na funkčnosť dejepisného vzdelávania 
a funkčnosť faktografie). In: Letz, R. – Kačírek, L. (edd.): Verbum historiae. Diel I. Prešov 2009, s. 27.

15 Pre dejepisnú stránku audiovizuálnych projektov výučby tiež SIEGEL, M. A.– SOUSSA, G. A.: Inventing the Virtual
Texbook. Newsletter UNESCO International Textbook Research Network, 1994, č. 3, s. 14–20. 

16 Za všetky napr. BENEŠ, Z. – GRACOVÁ, B. – PRŮCHA, J. et al.: Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie 
a multikulturní aspekty edukačního média. Praha 2008. Bližšie: LABISCHOVÁ, D.: Vybraná didaktická média 
a jejich místo ve výuce dějepisu. In: Beneš, Z. – Gracová, B. – Průcha, J. et al.: Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu
– teorie a multikulturní aspekty edukačního média. Praha 2008, s. 48. Slovenské prostredie v porovnaní s českým
nemá ani zďaleka toľko dejepisných učebných materiálov vydaných na CD, resp. DVD nosičoch, ktoré už možno
považovať za audiovizuálne pomôcky, nemôže sa pochváliť ani toľkými webovými stránkami podporujúcimi komu-
nikáciu medzi učiteľmi dejepisu a uvádzajúcimi tradičnejšie i menej tradičné prezentácie rozmanitých historických
tém. 



pevku, a tak zdôraznime aspoň „paradox medzi úspechom histórie v spoločnosti a krízou sveta
historikov“ – práve vďaka mediálnej dobe sa potreba každej spoločnosti založiť na niečom hľa-
danie svojej vlastnej identity a čerpať z nejakého „reálneho imaginárna“ (Jacques Le Goff) 
vtiahla do mechanizmu konzumnej spoločnosti; kým však dopyt médií vytvoril „priemysel his-
tórie“, svet špecialistov si uvedomuje predovšetkým limity a neistoty novej histórie, rozčarova-
nie ľudí z drsnej reality žitých dejín a skutočnosť, že všetky snahy o racionalizáciu historických
procesov, o zaistenie väčšieho vplyvu nad ich priebehom narážajú na neprekonateľné bariéry,
pričom sklamanie z možností deterministického modelu historického výkladu, kvantitatívnej
historickej analýzy i štrukturálnej analýzy sa pochopiteľne odrážajú nielen aj v úvahách a nejed-
noznačných odpovediach na otázku o spôsoboch výkladu dejepisného učiva, ale v extrémnej
podobe i v rezignácii na zdôrazňovanie historických hodnôt, teda aj zmysluplnosti vyučovanie
dejepisu. V týchto súvislostiach sa však dá pripomenúť aj iný aspekt nejednoznačného vzťahu
história ako veda – dejepis: tie, doteraz prinajmenej na Slovensku veľmi rozpačito vyznievajúce,
pokusy vysvetľovať dejepisné učivo na základe dedukcie vychádzajúcej z prítomnosti a postu-
pujúcej do minulosti (krok za krokom sa hľadá predchodkyňa aktuálnej hypotézy, potom pred-
chodkyňa tejto predchodkyne atď.), ktoré sa v skutočnosti opierajú aj o snahy istých akademic-
kých kruhov historikov prepojiť históriu s prírodnými vedami, by zapojením digitálnych techník
vysvetľovania jednotlivých tém mohli oveľa jednoduchšie získať presvedčivejšie impulzy. 

V slovenských podmienkach chýbajúceho precíznejšieho výskumu akejkoľvek z uvedených
otázok však už prvé diskusie nad pôvodne veľkoryso poňatým projektom digitalizácie učiva
zastrešovaného Štátnym pedagogickým ústavom MŠ SR ukázali, že prinajmenej v časti, ktorá
sa má venovať spoločenskovedným školským predmetom, je nejasný samotný zámer, ku ktoré-
mu treba dospieť. Širšie spracované koncepčné otázky – čo špecifické potrebuje zohľadniť mul-
timediálna dejepisná pomôcka vzhľadom na povahu svojho predmetu, ako a v čom sa takto 
spracované dejepisné pomôcky musia odlišovať od častejších a známejších pomôcok pripravo-
vaných pre výučbu prírodovedných predmetov – tie v našom prostredí fakticky nejestvujú.17

Lepšie povedané, väčšina z nich sa u nás akoby začala klásť a v odbornej verejnosti vnímať
práve v súvislosti so spomenutým projektom digitalizácie učiva základných a stredných škôl 
v Slovenskej republike. 

Ako sa neskôr ukázalo, v takýchto neujasnených zámeroch tkvel asi základný problém celé-
ho projektu, na ich prípadné skoršie precizovanie však riešitelia prizvaní do čiastkových tímov
projektu nemali vplyv. Predstava, že vlastne pôjde o elektronický prepis textu už používaných
učebníc, sa v expertnom tíme zaoberajúcom sa digitalizáciou učiva dejepisu relatívne skoro
opustila s poukazom na skutočnosť, že „zoskenovať“ existujúce učebnice je možné aj bez pomo-
ci špecialistov na výučbu toho ktorého predmetu, pričom skenery používané v súčasnosti napr.
na digitalizáciu archívnych fondov pracujú veľmi rýchlo, efektívne, v istom zmysle takmer
„samostatne“, resp. s prispením čisto technickej obsluhy. Nezanedbateľnými sa ukázali aj via-
ceré ďalšie dôvody neefektivity alebo skôr momentálnej neefektivity takéhoto cieľa v našich
podmienkach. Hodnotu a možnosti prípadného elektronického „prepísania“ printovej učebnice
to prirodzene neznižuje. Pri vopred neujasnených zámeroch a krátkosti času, ktorý bol projektu
napokon vymedzený, sa však nedospelo ani k odpovedi na núkajúcu sa možnosť – pripraviť CD
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17 Isté pokusy, ako by to mohlo vyzerať, robia zhruba tretí akademický rok študenti Katedry histórie Pedagogickej fakul-
ty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci projektového typu voliteľných kurzov Vyučovanie histórie v 21.
storočí. Na tomto mieste však treba hneď skonštatovať, že študentské projekty, akokoľvek úspešné i podnetné,
nemôžu mať za svoj prvotný cieľ riešenie širších koncepčných otázok vzťahu dejepis a jeho mediálna podoba. O to
viac, že tomu, aby získali praktické skúsenosti z využitia médií vo výučbe – overili si vlastný projekt v pedagogickej
praxi – študentom často bránia ich vlastní školiaci pedagógovia. 



alebo on-line formu printovej učebnice, ktorá by využila digitálne možnosti na zefektívnenie
didaktickej časti textu používaných dejepisných učebníc. 

Nakoľko teda projekt pomohol kryštalizovať predstavy a postoje o možnostiach a limitoch
výučby pomocou mediálnych prostriedkov? Expertný tím dejepisu sa zhodol na odporúčaniach,
že digitalizácia „vzdelávacích obsahov“ dejepisu by mala byť v súlade so štátnym vzdelávacím
programom, ale nemala by priamo suplovať klasickú učebnicu, že by mala „pomôcť učiteľovi
kvalitne, názorne predniesť učebnú látku a žiakovi, aby kvalitnejšie, zmysluplnejšie a s väčšou
motiváciou sa zoznamoval s minulosťou“. V prijatých materiáloch sa dokonca klasifikovali kri-
tériá na delenie digitálne spracovanej učebnej látky (na čo najširšie poňaté učebné jednotky 
– tematické celky, ktoré by obsahovali viac modulov, každý z modulov viac lekcií) a došlo sa
dokonca k istej predstave o systéme vnútorného členenia každej lekcie (delenie na výkladovú
časť, časť pre interaktívnu prácu učiteľa a žiaka a metodickú časť).18

A napriek tomu, najnáročnejším problémom, ku ktorému sa nezaujalo jednotné stanovisko 
v podstate ani do zastavenia projektu, sa stalo ujasňovanie názorov na to, čo je vlastne povaha
dejepisu a ako ju pretaviť do mediálnej podoby. Väčšina špecialistov z expertných tímov spolo-
čenskovedných predmetov síce odmietla postupy, ktoré im mali pôvodne slúžiť ako vzorové
metodiky pre ich predmety (predstavili sa nám vo forme licencie na multimediálne spracované
lekcie prírodovedných „prioritných predmetov“ Štátneho vzdelávacieho programu vyučovaných
na základných a stredných školách. Všetky tieto metodiky pritom v zásade vychádzali zo zhod-
ných zámerov i zdanlivo zhodných prístupov: zdôrazňovali komplexnosť a flexibilitu podoby
digitálneho učiva, prispôsobovanie jeho funkcionality potrebám štúdia podľa stupňa škôl i indi-
viduálnych potrieb a úrovní žiakov, komplexnosť a univerzálnosť metodiky, okamžitú spätnú
väzbu, názornosť, vizualizáciu, interaktivitu, dynamickosť a v neposlednom rade podporu roz-
voja viacerých kompetencií súčasne.19 V zásade sa vyhranili dve predstavy – jedna obhajovala
stanovisko, že aj digitálna podoba dejepisného učiva musí v nevyhnutnej miere zachovať (pred-
staviť) také špecifiká dejepisu, ako je príbehovosť, narácia. Tieto princípy zachováva aj vytvo-
rená multimediálna podoba učiva Versaillský systém v strednej Európe. Ako druhá základná
predstava sa vykryštalizoval názor, ktorý viac než naráciu preferoval analýzy sociálnych skuto-
čností a v elektronickej prezentácii dejepisného učiva vidí hlavne možnosť precvičovať varian-
ty a kombinácie rôznych možností sociálnych skutočností ich akýmsi „vyvolaním do života“
pomocou dostatočného počtu relevantne zadaných informácií („predpokladov“) daného vývoja.
Podporovali ho hlavne prívrženci predstavy o užšom spojení výučby dejepisu s občianskou náu-
kou – etikou. Kým prvému prístupu jeho oponenti z expertného tímu dejepis vyčítali zastarane-
jší prístup k výkladu histórie, druhý prístup vytváral podobu, pre ktorú by sa dali parafrázovať
slová použité kedysi na prácu Marca Blocha – „[…] ľudská bytosť je nahradená virtuálnou
[…].“ Otázka ako sprostredkovať, ale i vytvárať „historický kód“ je v súčasnosti pálčivou otáz-
kou našich nových dejepisných učebníc práve vychádzajúcich v tlačenej podobe; ukázalo sa
však, že v multimediálnej podobe sa interpretuje ešte vyhranenejšie. 

V každom prípade, celý slovenský projekt digitalizácie učebnicových textov skončil pred-
časne, resp. bol prerušený. O jeho prípadnom pokračovaní sa viedla a vedie značná polemika na
stránkach novín a časopisov. Nevieme teda povedať, či by sa z dvoch predstáv o digitalizácii
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18 Zápisnica č. 2 z porady expertného tímu dejepis, 13. 9. 2010. Osobný archív M. T.
19 VALENTA, R. – NEUSCHLOVÁ, V.: Planéta vedomostí – komplexné vzdelávacie prostredie, nástroje modernej

školy a digitálne kurikulum pre základné a stredné školy. In: Nogová, M. – Reiterová, M. (edd.): Kurikulum a učeb-
nice z pohľadu pedagogického výskumu. Bratislava 2009, s. 48–49; RUŽENKOVÁ, M. – LISÁ, V.: Planéta vedo-
mostí – implementácia moderného didaktického digitálneho kurikula pri výučbe biológie a chémie. In: Nogová, M. 
– Reiterová, M. (edd.): Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Bratislava 2009, s. 50.



dejepisného učiva – ktoré sa spracúvali na dvoch odlišných témach – vytvorila jedna. Časť
expertného dejepisného tímu však svoju predstavu doviedla do istej záverečnej fázy v spome-
nutom module Versaillský systém v strednej Európe. 

Je spracovaný ako hypertextový súbor – jeho používateľ sa cez hypertextové odkazy dostáva
do ďalších súborov – tak v horizontálnej, ako i vo vertikálnej rovine. Môže teda dostávať jed-
nak hlbšie, detailnejšie informácie k príslušnému problému, jednak informácie s daným problé-
mom viac či menej bezprostredne súvisiace – nadväzujúce naň. Kritériá možného vzájomného
prepájania medzi jednotlivými odkazmi hlavne vo vertikálnej rovine boli spracované podľa jas-
ných kritérií – majú užívateľovi pomáhať objavovať širšie kontexty a súvislosti toho ktorého
problému (udalosti, hospodárskeho vývoja a pod.) – takže niektoré linky otvorí len v istých
kombináciách, isté „zrolované“ informácie objaví až po preštudovaní istých súvislostí atď. Pri
dodržiavaní istej nevyhnutnej roviny však nutne nemusí použiť („otvárať“) všetky stupne výkla-
du, aby sa zoznámil so základnými skutočnosťami príslušnej problematiky. V tomto sme teda
„učebnicoví“ – inými slovami trochu užívateľa vedieme a infikujeme našou interpretáciou – na
druhej strane, poskytujeme mu možnosť dopátrať sa mnohovrstevnatejšieho výkladu – čo, ako
som už naznačila, práve v elektronickej podobe ide oveľa ľahšie než v tlačenej.

Snažili sme sa čo najviac využiť prednosti vizuálnych médií. Netajíme, že nám išlo aj o tú
už spomínanú, emocionálnu pôsobivosť obrazových záznamov. Práve tieto časti – fotografie,
zvukové záznamy, krátke videosekvencie z dobových dokumentárnych filmov sme však doplni-
li metodickými pomôckami – otázkami na formovanie postojov k zdanlivo objektívnej obrazo-
vej informácii, na rozoznávanie kontrastov medzi obrazovým materiálom a slovným komen-
tárom atď. Dobové komentáre využívame napr. i pri snahe zredukovať text na politický slogan.
K rokovaniu mierovej konferencie je obrazových a filmových materiálov už relatívne množst-
vo, väčšie problémy sme mali, resp. máme s takýmto materiálom pri vizuálnom zachycovaní
histórie jednotlivých stredoeurópskych krajín. 

Nami vytvorená podoba audiovizuálnej pomôcky sa v súčasnosti využíva ako pomôcka
didaktickej výučby budúcich učiteľov dejepisu na fakulte. Pri zhodnotení aktuálneho výsledku
našej „digitalizácie dejepisného učiva“ možno konštatovať, že nanovo otvára viaceré staré, nové
i staronové otázky. Najkomplikovanejším asi stále zostáva spor, či (a prečo) treba študentom
vysvetľovať, že historická veda od svojich samých počiatkov skutočne nie je určená rovnakým
vzťahom ku skutočnosti ako matematika či prírodné vedy. Dejepis v školských laviciach si to
však zaslúži práve v našej „multimediálnej“ súčasnosti. Výučba dejepisu v Slovenskej republi-
ke bude, zdá sa, ešte prechádzať značnými turbulenciami, ale je to aj prirodzený jav. Práve pre-
to však môžu skúsenosti susedných stredoeurópskych krajín našim podmienkam veľa napove-
dať. Sú pre nás v mnohom bližšie a jednoznačnejšie než skúsenosti západoeurópske. 

Summary

Imaginings and Reality – Experiences with Digitisation of History Curriculum 
and History Teaching in the Slovak Republic

The paper analyses some of major still open questions of multimedia form of history teaching in
Slovakia in the context of making available the history as a scientific discipline to the history as a school
subject. Technical and specific professional Slovak conditions are discussed. A lot of attractive features to
teaching of history is introduced by means of media, the continuous visualisation of perception of reality
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including historical “reality” is indisputable and in principle beyond our active intervention (teacher’s
intervention). However deficiency of more comprehensive research on the pros and cons of digital
elements of history teaching is felt in our country compared to other Central European countries. Some
more concrete suggestions for Slovak conditions are presented in the article.
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DIDAKTICKÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ FILMŮ A TELEVIZNÍCH
PROGRAMŮ VE VÝUCE DĚJEPISU

DANUTA KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA

In this article has been presented didactic films and various kinds of programs and thematic
channels, which may be used for various educational activities in the teaching of history. This
work shows how we have to plan a lesson with a film or a TV program, in accordance with the
didactic rules. 

Key words: historical education; didactic films; educational TV programs; audiovisual tools

Vědecké výzkumy potvrzují, že většina dětí má na začátku školní docházky bohatý, i když
obvykle neuspořádaný fond vědomostí z rozličných oblastí, získaný především prostřednictvím
masmédií; právě masová média utvářejí jejich osobnost, propagují určitý hodnotový systém 
a vytvářejí jisté životní vzorce.1 Filmy a programy různého typu vysílané veřejnoprávními i sou-
kromými televizemi, i jejich tematickými kanály, jsou pro žáky atraktivním a (zdánlivě) snad-
ným zdrojem poznání (současné i minulé) skutečnosti. Audiovizuální materiály s historickou
tematikou jsou díky současným technickým možnostem všeobecně dostupné – lze je koupit 
v knihkupectvích s pedagogickou literaturou, vypůjčit si v multimediální knihovně či půjčovně
nebo získat pomocí internetových zdrojů. Už jen z těchto důvodů by měl každý moderní učitel
dějepisu audiovizuální pomůcky využívat ve své práci.

Role audiovizuálních prostředků ve výuce dějepisu

Z pohledu metodologie výuky dějepisu jsou filmy a televizní vzdělávací programy pro uči-
tele dějepisu především příkladem historického pramene, ve kterém byla přitažlivou formou
představena autorská rekonstrukce minulé skutečnosti.2 I jako zdroj informací o minulosti,
plnící dané poznávací a vzdělávací funkce, však mohou být předmětem analýzy a kritiky mladé-
ho, školou povinného diváka.3 Audiovizuální materiály je přínosné využívat v dějepisném vzdě-
lávání nejen pro jejich informační (pramennou) hodnotu, vyučovací hodina s filmovou ukázkou
totiž, jak píše Adam Suchoński, významně rozvíjí zájmy a podněcuje aktivitu žáků.4 Audiovi-
zuální materiál formuje jejich fantazii a postoje, prostřednictvím možností filmové techniky
poutavě ilustruje a obohacuje to, co žáci poznávají na hodinách dějepisu. V didaktickém proce-
su mohou audiovizuální prostředky plnit také funkci osvojovací (usnadňují strukturování vědo-
mostí a jejich zapamatování) či funkci kontrolní (mimo jiné podněcují samostatnou interpretaci
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1 WROŃSKA, M.: Telewizja jako medium oddziaływania na dzieci i młodzież. Edukacja Medialna, 1998, č. 1, s. 10–11.
2 HENDRYKOWSKI, M.: Film jako źródło historyczne. Poznań 2000, s. 36.
3 Je však nutné pamatovat na omezení, které si vynucuje analýza a interpretace tohoto typu historických pramenů na

školní úrovni. Jiné závěry může vyvodit profesionální historik, který zhodnotí film podle míry jeho historické objek-
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s. 25–30.

4 SUCHOŃSKI, A.: Środki audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się historii. Warszawa 1987, s. 225.



a hodnocení historických událostí, umožňují kontrolovat objem osvojených vědomostí a doved-
ností). 

Empirické výzkumy Janusze Rulka potvrdily, že filmy mají vliv na formování historického
vědomí žáků, množství a kvalitu vědomostí o historii (např. zvyšují počet zapamatovaných fak-
tů a zlepšují porozumění jejich vzájemným souvislostem), pochopení historických pojmů 
a názorů (povzbuzují rozvoj rekonstrukčních představ).5 Mnozí žáci rádi sledují historické fil-
my a díky školním hodinám mohou poznat zákonitosti jejich interpretace a stát se kritickými
diváky (nejen) historických filmových děl. 

Bezvýznamné nejsou ani klady vyplývající z technických předností audiovizuálních pro-
středků. Videopřehrávač, DVD přehrávač či počítač umožňují mnohonásobně opakovat obsah
filmu nebo televizního programu, v různém čase, vždy však ve stejné formě; vybraný filmový
materiál je možné využít libovolněkrát, ukazovat ho ve zpomaleném nebo zrychleném tempu,
zastavit obraz kvůli podrobnému vysvětlení atd. Audiovizuální prostředky tedy mohou nalézt
různorodé uplatnění v harmonogramu hodiny (např. při druhotné rekapitulaci nebo během hlav-
ní části hodiny), osvědčují se při uvádění nového tématu, jeho procvičování, kontrole a hodno-
cení vědomostí žáků, ale také při práci s žáky, kteří mají rozdílné úrovně vědomostí a doved-
ností.

Vzdělávací filmy

Nejvhodnějším typem audiovizuálních prostředků pro školní potřeby jsou vzdělávací filmy.
Tento druh filmu totiž realizuje vzdělávací cíle v souladu se standardy vzdělávání, závaznými
pro danou vzdělávací etapu. Struktura filmu, použité výrazové prostředky, tempo sdělování
informací, slovní zásoba atd. jsou přizpůsobeny specifice předmětu výuky a také možnostem
diváků, tedy žáků. S ohledem na délku projekce (obvykle 5–20 minut) je možné film účelně
zapojit do struktury typické hodiny. Vzdělávací film je připraven podle pedagogických pravidel
a doporučení a v závislosti na funkci, jakou mu učitel určí, může být používán při různých vzdě-
lávacích činnostech.6 Jako vzdělávací filmy jsou v širším chápání označeny také populárně-nau-
čné (případně osvětové) filmy, rozšiřující a popularizující fakta v širokém okruhu diváků, 
a dokonce všechny filmy (hrané, dokumentární nebo populárně-vědecké), které jsou záměrně 
a metodicky využity ve vzdělávacím procesu.7

Bohatství audiovizuálních prostředků skýtá i jiné možnosti využití. Dokumentární a hrané
filmy je možné adaptovat pro potřeby školou povinného diváka ve formě tzv. filmové vložky (tj.
krátkého úryvku) nebo využít celého filmu, např. typického historického filmu Křižáci (Krzyża-
cy) Aleksandra Forda nebo Ohněm a mečem (Ogniem i mieczem) Jerzyho Hoffmana, což si však
vyžaduje značný vklad metodické práce.

Vzdělávací televizní programy

Další skupinou audiovizuálních prostředků jsou vzdělávací televizní programy, nazývané
také televizními materiály nebo didaktickými televizními programy. Podobně jako zmíněné
vzdělávací filmy také ony realizují dané vzdělávací cíle, jsou přizpůsobeny obsahu výuky a jsou
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7 Viz STRYKOWSKI, W.: Struktura filmu naukowo-dydaktycznego. Poznań 1973, s. 13.



připraveny dle didaktických zásad. Metodické postupy při jejich využití jsou dány jejich struk-
turou a funkcí. Vzdělávacími televizními programy mohou být programy vysílané „živě“, z tele-
vizního studia nebo jiného místa, a také programy, které vznikly před okamžikem vysílání.8

V dějepisném vzdělávání jsou nejčastěji využívány žánry panelové diskuse nebo debaty na dané
téma (často v podobě soudu nad postavou) a žánr rozhovoru s historiky-badateli zaměřujícími
se na konkrétní historické období, v němž se střídají výkladové pasáže s citací pramenných
materiálů, fabulovanými úryvky a filmovými ukázkami.

Příklady filmů a televizních programů s historickou tematikou v polštině

Přípravě hodiny s využitím filmu nebo televizního programu by měl učitel věnovat dostatek
času. Právě v této fázi práce je totiž nezbytné učinit klíčová rozhodnutí o cíli, způsobu a pravi-
dlech využití audiovizuálních prostředků. Základním rozhodnutím je výběr konkrétního filmu či
televizního programu nebo jeho části se zohledněním tématu hodiny, plánovaných cílů 
a možností žáků. I když je k dispozici různorodá nabídka audiovizuálních prostředků, je nutné
podotknout, že typických vzdělávacích filmů, které jsou vhodné pro využití v současném vyu-
čování, není mnoho. Výběr konkrétního audiovizuálního materiálu není tedy jednoduchým úko-
lem. 

Úplný seznam v současné době dostupných filmů a televizních programů s historickou tema-
tikou doporučených k využití v polském osvětovém systému se nachází na stránce ministerstva
národního vzdělávání www.srodki-dydaktyczne.men.gov.pl/filmy/. Kromě nezbytných informa-
cí o producentu, scénáristovi a roce výroby je tam uvedena také krátká charakteristika obsahu,
délka rvání filmu, a především informace o adresátovi filmu i vzdělávací úrovni, pro kterou je
určen. Většina filmů je představena rovněž prostřednictvím půlminutových úryvků. Filmy a pro-
gramy lze objednat u jednoho z distributorů, kterými jsou např. Studio vzdělávacích filmů „Výu-
ka“ (Studio Filmów Edukacyjnych „Nauka“) nebo Filmové studio „Kantor“ (Studio Filmowe
„Belfer“). Mezi tituly, které jsou na internetových stránkách ministerstva nabízeny jako vzdě-
lávací filmy, je nejpočetnější populární série Historie (Historia), zahrnující několik desítek krát-
kých (10–20minutových) filmů vyrobených na zakázku ministerstva osvěty a výchovy – příp.
jeho pozdějších nástupců – a distribuovaných v devadesátých letech už zmíněným studiem
„Nauka“ na videokazetách. Série je k dispozici ve většině školních a pedagogických knihoven.
Cyklus obsahuje typické filmy pro školní potřebu, připravené k využití na hodinách dějepisu
(jeden film k jednomu tématu hodiny). Z didaktického pohledu jim nelze nic vytknout: pečlivě
vybraný obsah, vhodný výběr ilustračního materiálu, jazyk přizpůsobený možnostem žáků
(komentář často čte již zesnulý herec Gustaw Holoubek, známý svým příjemným hlasem),
komorní hudba i promyšlená práce kamery. Hlavním nedostatkem některých filmů série je doba
jejich výroby (především padesátá, šedesátá a sedmdesátá léta), a v důsledku toho odlišnost
zobrazeného každodenního života (oblečení a účesy vystupujících osob, používaná technická
zařízení, typ hudby atp.). I když filmy mohou na informační a didaktické úrovni nabídnout mno-
ho, jsou některými žáky hodnoceny jako velmi zastaralé, a tak místo žádoucího výchovného
efektu vyvolávají smích a rozveselení. Z této série je proto vhodné vybírat jen ty filmy, které 
v omezené míře prozrazují dobu jejich vzniku. Pozornost učitelů si tak zasluhují především fil-
my novější, připravené v letech 1999–2001, např. 17. září (17 września) nebo cyklus o polských
dějinách po druhé světové válce Ochromení (Obezwładnienie).
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Zajímavé vzdělávací filmy připravují také regionální televizní studia v rámci projektů,
jejichž cílem je přiblížit místní a regionální dějiny, např. cyklus programů ze série Poznaň 
– nezvyklá historie (Poznań – historie osobliwe), připravený třetím programem polské televize
veřejné služby TVP 3 – Poznań u příležitosti 750. výročí vydání lokační listiny městu Poznani.
Autoři tohoto filmového materiálu zvolili poutavou formu: informace o minulosti se divák
dozvídá nejen od vypravěče, ale také od laického zájemce o historii, který čte pramenný mate-
riál, a od vědců-badatelů zabývajících se daným problémem; pozoruhodným didaktickým expe-
rimentem tohoto materiálu je účast poznaňských gymnazialistů, kteří v dobovém oblečení hra-
jí scénky související s hlavním tématem. Cyklus byl realizován pomocí digitální technologie, 
s plným využitím nejnovějších technických možností, a tak se neliší od multimediálních mate-
riálů, s nimiž jsou žáci v kontaktu každý den (např. způsob vedení kamery je pro žáky atraktiv-
ní, na rozdíl od vzdělávacích filmů z padesátých či šedesátých let, jsou použity letecké záběry
nebo naopak velká přiblížení pramenných materiálů).9

Kompromisním řešením při využívání audiovizuálních materiálů je adaptace běžných filmů
a televizních programů pro školní potřeby, např. výběr jediného úryvku nebo několika fragmen-
tů spojených do podoby krátkého filmu, které lze prezentovat v rámci vyučovací hodiny trvající
45 minut. Při výběru audiovizuálních materiálů tohoto typu (nejsou primárně určeny pro žáky 
a studenty) bychom měli vzít v úvahu především míru podrobnosti informační roviny filmu,
možnost přizpůsobení poznávacím schopnostem žáků a jazykovou srozumitelnost. 

Bohatá nabídka výchovných televizních programů s historickou tematikou je zpřístupněna 
v rámci videotéky Všeobecná vzdělávací videotéka (Powszechna Wideoteka Edukacyjna; dále
PWE), založené v roce 1994. Videotéka obsahuje 95 multimediálních sad a 100 vzdělávacích
videokazet – dohromady 1221 televizních programů pro všechny školní předměty, včetně děje-
pisu. Sady obsahují televizní programy (tzv. videofilmy) vysílané v letech 1993–1999 v cyklu
Vzdělávací vysílání (Telewizja Edukacyjna) a také tištěné materiály – metodické příručky a kata-
logy s nezbytnými informacemi o programech i návody, jak je využívat. Celá videotéka je
zájemcům bezplatně zapůjčována v knihovnách osvětově-výchovných pracovišť. Nespornou
předností těchto materiálů je jejich didaktické zpracování – učitel má k dispozici vzory scénářů
k vyučovacím hodinám, zápis filmového textu a doplňující informace pro žáky. Avšak kvůli
prvotnímu předurčení těchto materiálů délka trvání jednotlivých filmů často překračuje rámec
typické hodiny, je tedy obvykle možné ukázat jen jejich úryvky. 

Při využívání PWE v dějepisném vzdělávání je vhodné všimnout si různorodé nabídky pro-
gramů, a tudíž také důsledků, jaké vyplývají z jejich výběru. Zajímavým příkladem vzděláva-
cího materiálu je sada delších programů (50–60 minut) nazvaná Soud nad historií (Wokanda his-
torii). Autoři programu se po vzoru soudního stání, s postavou soudce, obžalovatele a obhájce,
pokoušejí zhodnotit kontroverzní historické postavy, např. Aleksandra Wielopolského. Snášejí
argumenty vycházející z psaných dokumentů i výpovědí historiků a konkrétně v tomto případě
se objevuje i samotný obviněný, „předvolaný“ v rámci divadelního představení Kyklop (Cyklop)
v režii Izabely Cywińské. Program je připraven v souladu s pravidly vědeckého přístupu histo-
rika, bez zbytečných spekulací, s důsledným představením různých úhlů pohledu a komplexním
hodnocením postavy. Je vhodný zvlášť pro středoškolské vzdělávání. 

Jinou možností v nabídce PWE je cyklus vzdělávacích programů připravených v rámci pro-
jektu Cesty strojem času – Kryptonym Klio (Podróże wehikułem czasu – Kryptonim Klio),
vysílaného v devadesátých letech polskou televizí, a také sada Dějiny s myší a počítačem (His-
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toria z myszką i komputerem). V obou případech byl použit stejný nápad – hlavní hrdina (nebo
také hrdinové) programu díky dobrodiní počítačové techniky cestují časem a navštěvují naše
předky z různých historických období. Při výuce dějepisu tyto filmy inspirují k samostatnému
hledání, učí získávat informace z různých zdrojů a utvářejí postoj „objevitele“. Také těmto pro-
gramům je však už možné vytknout zastaralost – tehdejší vzhled a možnosti počítačů, ztvárně-
ní strojů pro cestování časem nebo speciální efekty se nehodí do současnosti. Využití takových
materiálů ve výuce by proto mělo předcházet důkladné promyšlení jejich možného dopadu.

Při hledání materiálů vhodných pro využití na hodinách dějepisu, ale i při zadávání úkolů pro
domácí přípravu žáka by učitelé neměli zapomínat na bohatou nabídku filmů a vzdělávacích
programů, které vysílají televizní stanice v rámci tematických kanálů, např. TVP Historia pol-
ské veřejnoprávní televize nebo Discovery Channel. V posledních letech také vydavatelé učeb-
nic připojují ke knihám DVD disky s audiovizuálními materiály (např. úryvky hraných historic-
kých filmů, vzdělávacích programů, filmových kronik).

Didaktické podmínky využití filmů a televizních programů na hodinách dějepisu

Využití filmů a televizních programů s historickou tematikou si vyžaduje pečlivou reflexi. 
I dokonalý filmový zápis dějin, podobně jako jiné historické prameny, obsahuje jen část pravdy,
danou řadou různorodých podmínek, např. specifičností filmové komunikace, určitou historio-
zofií nebo názorem na dějiny národa atp.10 Film nemůže být prostou ilustrací našich vědomostí
o minulosti, využívanou na hodinách dějepisu bez odpovídajících metodických zásahů, které
žákům umožní verifikovat (a hodnotit) tzv. obrazovkovou historii i dějiny poznané jiným způ-
sobem. 

Další fází metodického plánování poté, co učitel vybere konkrétní film nebo vzdělávací pro-
gram, by mělo být promyšlení místa a role vybraných audiovizuálních prostředků ve struktuře
hodiny, účelnosti a způsobu jejich využití či propojení s jinými didaktickými prostředky. Učitel
by si měl odpovědět na několik důležitých otázek:
a) Ve které fázi hodiny film (televizní program) žáky nejvíce zaujme a jak lze zesílit jeho efekt?
b) Je možné cíle vytýčené pro danou hodinu sladit s těmi, které si kladou autoři filmu (televiz-

ního programu)?
c) Jaké vědomosti jsou potřebné k optimálnímu pochopení filmu (televizního programu) 

a jakým způsobem je nejlépe připomenout?
d) Jaké informace mohou žáci z filmu (televizního programu) načerpat?
e) Je vhodné nějakou část filmu (televizního programu) zopakovat? Případně kterou část, proč

a v jaké části hodiny?
f) Které části filmu (televizního programu) je možné obohatit pomocí jiných didaktických pro-

středků? Případně jakých a co tím má být dosaženo?
Ve struktuře typické hodiny dějepisu mohou být audiovizuální prostředky využity v rámci

druhotné rekapitulace a propojení probrané látky s novým problémem (jako úvod do problé-
mové situace, podnícení zájmu o tematiku hodin, přehled a připomenutí informací), během hlav-
ní části hodiny, při sdělování informací a formování schopností (jako pomůcka při formulování
a verifikaci hypotéz, definování pojmů, uvádění příkladů, vysvětlení historických jevů, demon-
straci průběhu událostí) a při shrnutí hodiny (jako ilustrace, rozšíření obsahu výuky, představe-
ní kontextu, pro kontrolu schopnosti žáků použít získané vědomosti). 
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Při plánování hodiny využívající filmů a televizních programů s historickou tematikou jako
dominantních didaktických materiálů by měl učitel předpokládat tři etapy práce. První spočívá
v přípravě žáků na sledování filmu či televizního programu, druhá zahrnuje sledování audiovi-
zuálního materiálu ukončené postřehy a reflexí ze strany žáků (pokusy o popsání vlivu filmo-
vých prostředků na diváka, výkonu herců, role hudební vrstvy atp.) a v rámci třetí etapy jsou
realizovány vytčené úkoly, prezentovány a porovnány výsledky práce žáků.11

Vzhledem k tomu, že filmový materiál využívaný na hodině nemusí mít nutně vlastnosti
vzdělávacího filmu a televizní program s historickou tematikou není obvykle adresován škol-
nímu divákovi, didaktické materiály tohoto typu vyžadují ze strany učitele nejen určité technické
zásahy (např. nahrání odpovídajících úryvků), ale především povinnost připravit žáka na jejich
sledování. Proto tak důležitou roli sehrává zmíněná první etapa, přibližující tematiku filmu (tele-
vizního programu) a předurčující úhel pohledu žáků. Měla by zahrnovat sdělení informací 
o autorech filmu či televizního programu (zejména režiséru, scénáristovi, autoru hudby), době 
a okolnostech jeho vzniku, vysvětlení cíle jeho použití a spojitosti s tematikou hodiny. Stejně
důležité je také upozornit na dobu a místo filmového děje a historické reálie objevující se ve fil-
mu (televizním programu). Pokud je to nutné, učitel by měl rovněž krátce vysvětlit tematiku fil-
mu (televizního programu), připomenout a systematizovat informace, které už žáci znají, i ty,
které jsou bezprostředně spojeny s danou tematikou. Zásadní význam má zadání úkolů, které
hierarchizuje pozornost žáků (s odpovídajícím komentářem) – žáci musí přesně vědět, při kte-
rých částech by se měli zvlášť soustředit, co si poznamenat nebo čeho se bude týkat pozdější shr-
nutí. Obsah úkolů (otázek) pro žáky je možné napsat na tabuli nebo zobrazit na obrazovce pomo-
cí dataprojektoru. Samozřejmou povinností učitele, ještě před danou hodinou, je zkontrolovat
funkčnost technického zařízení a naučit se ho obsluhovat. Důležité je také zajistit dobrou vidi-
telnost obrazovky televize z každého místa třídy (a v případě potřeby umožnit žákům změnu
místa sezení během projekce). 

Popsaný rozsah učitelovy práce, připravující žáka na sledování audiovizuálních materiálů, se
vztahuje především k typickým vzdělávacím filmům nebo televizním vzdělávacím programům,
které je díky jejich typu a určení možné poměrně snadno využít během typické hodiny dějepi-
su. Více metodických zásahů vyžadují jiné filmové materiály: filmové adaptace historických
románů – např. Křižáci (Krzyżacy), Ohněm a mečem (Ogniem i mieczem), Quo vadis; hrané fil-
my s historickou tematikou – např. Orlí hnízdo (Orle gniazdo), Člověk z mramoru (Człowiek 
z marmuru); dokumentární filmy – např. filmové kroniky z doby lidově demokratického Pol-
ska, a také populární televizní programy s historickou tematikou, např. Senzace 20. století (Sen-
sacje XX wieku) Bogusława Wołoszańského. Jejich využití při školní výuce není obvykle možné
bez metodického zpracování, tj. dostatečně podrobného uvedení do problematiky filmu či tele-
vizního programu (připraveného učitelem nebo samostatně žákem), zpracování slovníčku ter-
mínů a pojmů, které se v něm objevují, četby knih doplňujících a rozšiřujících danou problema-
tiku, poznání terminologie filmové vědy nebo též diskuse o rétorických postupech užívaných ve
filmové (televizní) formě sdělení. Atraktivita této formy pro žáky (hrdinové ztvárnění známými
herci, možnosti filmové techniky, atraktivní zvuková stránka) a její zdánlivě snadné přijetí (spíše
sugestivní forma) jsou důvody, kvůli kterým učitelé po tomto typu materiálu sahají. Zapomína-
jí však, že je v něm nezřídka více fikce a polopravd než zobrazení událostí a osob, které skute-
čně vystupovaly v dějinách, a že umělecká vize minulosti má málo společného s vědecky závaz-
nými pravidly historického poznání. Některým žákům navíc činí obtíže pochopit, proč má např.
Měšek I. tvář známého polského herce Wojciecha Pszoniaka, jak je tomu ve filmu Orlí hnízdo
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(Orle gniazdo), a informace prezentované v programech Bogusława Wołoszańského Senzace 20.
století (Sensacje XX wieku) jsou zase mnoha historiky zpochybňovány přílišná „nadinterpreta-
ce“ pramenů. Využití tohoto typu filmů a programů je nutné odpovídajícím způsobem napláno-
vat, obzvlášť v první etapě práce, aby žáci během jejich sledování nejen správně rozpoznali
postavy, předměty a situace ukázané na obrazovce, ale zároveň mohli s dostatečnou mírou kri-
ticismu posoudit představený obsah.

Summary

Didactic Conditions of Using Films and TV Programs for School-based Historical Education

As proven by scientific research, the majority of children entering school enjoy a wide, if mostly
unorganized, knowledge in various fields, mostly acquired through mass media. It is this information that
shapes their personality, promote their values and create specific models of life. Films and various kinds of
programs and thematic channels, broadcasted by public and commercial TV stations, serve to show to our
students the reality (both contemporary and past) in an attractive and easy (seemingly) way. The optimal
solution would be to use, first of all, didactic films for purposes of historical education. Such films are
designed following didactic guidelines and recommendations and may be used for various educational
activities, depending on its chosen function. Another group of audiovisual tools comprise educational TV
programs, also referred to as TV materials or didactic TV programs. When planning a lesson with a film or
a TV program, one must devote enough time for preparatory activities, as it is this stage of work that
requires one to make key decisions on the purpose, method and principles of use of such materials.
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K ROZVOJI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI A PODPOŘE VÝUKY
MODERNÍCH DĚJIN: HRANÝ FILM

KAMIL ŠTĚPÁNEK

The text gives an alternative viewpoint of war conflicts of the 20th century in the teaching of
history in primary school. It emphasises the importance of the film media in shaping the child’s
historical awareness. It also notes the need for developing the child’s skills in analysing the
media message for war conflicts of the 20th century, encoded into charakteristical genres feature
films. 

Key words: war conflicts of the 20th century; media-aided education; methodology of history;
historian film; teaching history

Dějiny 20. století kladou na učitele dějepisu nemalé faktografické i interpretační nároky.
Oborová didaktika je proto nucena hledat odpovědi na otázky, proč právě upřednostňuje to či
ono téma a jakou metodickou podporu je mu schopna poskytnout. 

Zároveň však předpokládáme, že probíhající kurikulární reforma umožní využívat cesty,
které jsou sociálně a zkušenostně blízké mladé generaci a které se v současné historické kultuře
těší nadstandardnímu zájmu.1 Nové spojnice do minulosti v dnešní době prezentuje zejména
film, televize nebo internet. Významnou roli v již probíhajícím procesu by proto měla sehrát
mediální výchova a její očekávané výstupy. V kontextu didaktiky dějepisu řešíme zpětně pro-
vázaný problém, jak žáky naučit zacházet s těmito typy historických informací a zároveň kulti-
vovat jejich historické vědomí.

Reflexe dějin 20. století představuje v kinematografii velmi široké téma, proto předkládaný
příspěvek nutně představuje pouze subjektivní, nereprezentativní pokus o zvýraznění a uplatně-
ní některých dimenzí hraného filmu. Obsahovou pozornost omezuje na klíčové střety konflikt-
ního století: první, druhou a studenou válku. V didaktické části posléze nastiňuje a komentuje
škálu alternativních vstupů do výuky. 

Příčiny první světové války jsou dostatečně objasněny a jejich výklad na základní škole zce-
la jistě nepatří mezi problémové. Uplatněním mediální výchovy lze však téma inspirativně dopl-
nit. V některých snímcích jsou totiž umělecky ztvárněny, kromě nezbytného válečného násilí,
mediální dobové propagandistické mechanismy. Právě tento prvek vytváří z neodborného fil-
mařského pohledu na historické téma vhodný materiál k naplňování vybraných cílů nové podo-
by edukace. 

První světová válka nebyla vedena jen na frontě vojenské a ekonomické, ale i propagandi-
stické. Správně vedená propaganda posília vlastní vojáky a podryla morálku nepřátelských voj-
sk i jejich chuť bojovat. V této době sice neexistovala televize, internet a kyberprostor, nicméně
dobová média v podobě plakátů, fotografií i jen dobře koncipovaných propagandistických pro-
jevů dokázala vzbudit mezi občany přesvědčení, že vinu za vypuknutí války nese nepřítel, 
a přímět je ke spolupráci. Příkladnou ukázkou tohoto mechanismu je pasáž proslulého Remar-
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quova románu (i filmové adaptace),2 ve které fiktivní profesor Kantorek podpoří kolektivní ego-
ismus národa a vyloží studentům probíhající válku jako boj za ochranu a propagaci německého
typu civilizace. Třída jako jeden muž narukovala na frontu a studium nahradilo vraždění nevin-
ných lidí. 

Po pravdě řečeno, filmů o Velké válce není zase tolik a orientace ve filmových titulech je
snadno zvládnutelná. Přesto ty v obecném povědomí zapsané nabízí široký rejstřík přístupů 
a podávají zejména svědectví o kulturní politice 20. století, o ideologii, manipulaci s fakty a lid-
mi před promítacím plátnem nebo obrazovkou, ale také o umění, klišé a kýči. 

Využít můžeme těch, které snad, byť jde o žánrově odlišné snímky, představují jistou klasi-
ku: Gallipoli, Na západní frontě klid, Dobrý voják Švejk, Zborov. Neměli bychom zároveň zapo-
menout na tituly, které si získaly mladého diváka vizuální atraktivitou bojových střetů: Stíhači,
na start!, Rytíři nebes nebo Rudý baron. 

O hrůzách boje s fašismem bylo natočeno divácky nevstřebatelné množství filmů. Zdaleka
ne všechny se ovšem odehrávají uprostřed zákopů, střelby a výbuchů. Avšak i zdánlivě komorně
natočené příběhy (Konference ve Wannsee)4 spolehlivě generují pocity bezmoci a strachu.5

Důvodů, proč se stále točí nové a nové filmy o poslední světoválečné epoše, nalezneme oprav-
du mnoho. Je nicméně zřejmé, že spouštěče neutuchajícího zájmu se rozprostírají od touhy po
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2 Srov. blíže REMARGUE, E. M.: Na západní frontě klid. Praha 1967. Knižní předloha převedena na plátno MANN,
D. (režie): Na západní frontě klid. USA – VB 1979, resp. MILESTON, L. (režie): Na západní frontě klid. USA 1931.

3 PIERSON, F. (režie): Konference ve Wannsee. VB – USA 2001. Takřka formou hraného dokumentu je divákovi při-
blížena nechvalně proslulá schůzka nacistických pohlavárů z ledna 1942 za účelem konečného řešení židovské otázky
v Třetí říši. 

4 S takto vymezeným tématem neoddělitelně souvisí problematika holocaustu. Jelikož je jí však věnován ve školské
edukaci soustavný zájem, je v předkládaném textu zmiňována spíše okrajově a pozornost se upírá k válečnému kon-
fliktu. Nicméně alespoň formou poznámky je vhodné připomenout, že důležitou součást současné historické kultury
představuje forma zobrazování holocaustu. Zásadní téma dějin 20. století je spíše než profesionálním historickým
exkurzem formováno uměleckou fikcí z oblasti publicistiky a popkultury. Hlavní zdroj informací utvářejících his-
torické vědomí běžného konzumenta tedy představují hrané filmy jako Holocaust, Schindlerův seznam nebo Život je
krásný. Bylo by však chybou přehlížet i pozitiva této skutečnosti. Přinejmenším otevřela diskuzi o jeho správném
zobrazení a nepodceňujeme také fakt, že pro širokou veřejnost v podstatě hororové téma učinila konzumovatelným. 

Gallipoli (Austrálie 1981): Měl to být krátký, rytířský souboj muže proti muži. A potom… sláva. Vyznění
většiny protiválečných snímků připomínajících masakry prvního světového střetu je více než srovnatelné.
Právě nejpůsobivější z nich (Gallipoli nebo Na západní frontě klid) začínají euforií odvedenců a končí ne-
smyslným krveproléváním. Prostřednictvím oborové didaktiky lze tyto umělecké interpretace historické
skutečnosti i jejich etická poselství přizpůsobovat cílům moderní dějepisné výuky.



povrchní zábavě, přes potřebu reflexe
fenoménu, který formoval současnou identitu
mnoha národů, až k manipulativní potřebě
předělávat historii.

Objemnost seznamů dostupných filmů 
s tematikou druhé světové války nás rychle
přesvědčí o obtížnosti jakékoli orientace.
Jejich počty, například jen v internetových
encyklopediích, jdou do stovek5 a potenciál-
nímu uživateli je zřetelnějším vodítkem snad
jen země původu. Dekodér vhodných titulů
pro dějepisnou výuku není snadné nalézt.
Proto by se, viděno optikou potřeb mediální
výchovy, jedním z klíčů klidně mohl stát výz-
kum znalostí a obliby u žákovského publika,
nikoli jen seznam českým ministerstvem
školství doporučených a prověřených filmů.6

Fenomén studené války zanechal odkaz
stále působícího dědictví, stejně jako oba sku-
tečné globální konflikty. Obsáhl změny
myšlení lidského společenství od otázek
vojenské bezpečnosti (jaderné arzenály vel-
mocí) až po kulturní sféru a zřetelně ukazuje,
kde je se současností pevně propojen. Kon-
takt s veřejností tradičně převažuje v mediál-
ní sféře, kde se rovněž promítl do filmu
obecně a zejména filmu hraného, ať už
dobového, nebo zpětně reflektujícího konk-
rétní události. 

Poválečné půlstoletí představuje pro
mediální výchovu nevyčerpatelný zdroj
námětů. Rejstřík sahá od každodennosti 
v totalitních režimech, přes plány na výrobu super bomb až po osudy třetího světa vydaného
napospas sovětsko-americkému soupeření. Jednou z alternativních možností, jak téma v kon-
textu školní výuky uchopit, je proto zúžení pohledu na stěžejní projevy studené války: nebezpe-
čí globální jaderné katastrofy a měření sil velmocí na vedlejších bojištích. Tyto projevy mohou
být představovány skutečnými válečnými konflikty, jejich simulacemi nebo „jen“ soubojem
rozvědných služeb. Ne vždy se však jedná o pouhý mediální obraz soupeře. Filmy z této éry 
a o ní jsou cenné především přesvědčivě věrným obrazem nejrůznějších forem utrpení a tísnivé
atmosféry, kterou sovětsko-americké soupeření přineslo. Aby však byly prvoplánové i kódované
informace pro naše účely čitelnější, je vhodné uplatnit multiperspektivní vhled. Jeho prostřed-

63

K ROZVOJI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI A PODPOŘE VÝUKY MODERNÍCH DĚJIN: HRANÝ FILM

5 Wikipedie. Otevřená encyklopedie. Seznam filmů s tematikou druhé světové války z východní fronty [online]. Dostup-
né z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_film%C5%AF_s_tematikou_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9
_v%C3%A1lky_z_v%C3%BDchodn%C3%AD_fronty [cit. 20. 3. 2011].

6 Projekt s označením Kánon filmu startuje do školského terénu od počátku roku 2011. Od promítání několika desítek
časem prověřených, hodnotných i zcela komerčních, snímků a uplatněním dalších výukových aktivit se očekává
rozvoj mediální gramotnosti středoškolského studenta. 

Jdi a dívej se (SSSR 1985): jako inspirace pro
mediální výchovu. Druhá světová válka ve filmu,
to je kritická sebereflexe národní minulosti, někdy
propaganda, často povrchní zábava, ale téměř
vždy obrazy násilí. Je dětský konzument imunní
vůči projevům mediálního násilí? Pokud se uplat-
nění válečných snímků nechceme zcela zříci, je
důležité reakce žáků sledovat a o problémech
diskutovat.



nictvím rychle zjistíme, že téma proniklo do všech významných žánrů filmu, avšak nejsilnější
kořeny zapustilo ve válečných snímcích a sci-fi.

Pro rámcovou představu lze uvést například následující tituly. V žánru válečného a proti-
válečného filmu: V nepřátelských vodách, Krvavý příliv, V ostře sledovaném pásmu, Osamělá
plavba, Událost ve čtverci 36-80, Rambo. První krev, Rambo II, Copak je to za vojáka, K 19,
Top Gun, Hon na Rudý říjen, Vysoká modrá zeď, Četa, Apokalypsa.7 Sci-fi, katastrofický film:
Válka světů, Den poté, Konec srpna v hotelu Ozon, Dopisy mrtvého, Šílený Max, Dr. Divnolás-
ka, Na břehu, Malevil, Planeta opic, Do nitra planety opic, Terminátor, Válečné hry. Z produk-
ce špionážních snímků: Srdečné pozdravy z Ruska, Goldfinger, TASS je zplnomocněn prohlásit.
S ambicí zachytit prostřednictvím filmového umění historické události: 13dní, Volba cíle.

Odlišnou perspektivu nabízí mapování podle národních kinematografií. Tradičně masivní
investice, velkorysé reklamní prostředky i řemeslná zkušenost zaručují americké kinematografii
početní převahu, a tedy i rozhodující podíl na tvorbě mediálního obrazu konzumenta – žáka ško-
lou povinného nevyjímaje. Ostatní západní demokracie představují v našem srovnání spíše
skromnou produkci, v níž stojí za zmínku francouzský Malevil nebo britské špionážní bondov-
ky. Sovětský blok vyřkl své akční odpovědi na Ramba a spol. Osamělá plavba či Událost ve
čtverci 36-80 nebo se připojil k varování před důsledky globálního konfliktu Dopisy mrtvého,
aby tak sekundoval jedinému českému snímku na toto téma Konec srpna v hotelu Ozon. 

Při rozvíjení mediální gramotnosti se
logicky nabízí přirozené mediální prostředí,
které dnešní žáky obklopuje. Zjištění, zdali
jsou svými oblíbenými filmy manipulováni,
nebo naopak nedotčeni jejich skrytým posel-
stvím, už bude součástí implementace medi-
ální výchovy do výuky dějepisu. Výše uvede-
ná specifika tak zároveň představují edukační
potenciál, jehož rejstřík je možné využít napl-
no od tradiční ilustrace, přes motivaci až 
k recepci a analýze mediální manipulace.

Záběry, které hrané filmy o válkách při-
náší, jsou nesmírně působivé. Jenže od histo-
rického dokumentu a hraného filmu si i sami
tvůrci slibovali víc než pouhé obrazy vyvo-
lávající hrůzu. Zejména plnil účely propagan-
distické.8 Oba charakteristické rysy je třeba 
v intencích oborové didaktiky a mediální
výchovy náležitě zohlednit.

Při implementaci tématu rozhodně nelze
podcenit vztah obrazů války a dětské psychi-
ky. Asociace, které tzv. protiválečný nebo
válečný film vyvolává, nejsou u všech žáků
stejné. Mohou být závislé na rodinných zku-
šenostech přenášených z generace na genera-
ci, ovlivněny aktuální situací, postavením
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Válečné hry (USA 1983): Jak věrně mohou hrané
filmy zrcadlit traumata své doby, žáky názorně
přesvědčí nejen tento snímek. Momentálně se
dětští hrdinové ještě dobře baví a sledují na obra-
zovce dráhy nukleárních raket mířících na cíle 
v USA (bílé čáry v horní části monitoru). Netuší, že
se nejedná o počítačovou hru, ale vojenský pro-
gram, schopný rozpoutat třetí světovou válku.
Prožitek dětského filmového hrdiny ve fiktivním
příběhu  účinně poslouží například k evokaci
zosobňujících otázek probíraných témat studené
války.



společenské vrstvy nebo na změnách společenského klimatu. Promítání filmu nebo vybrané scé-
ny může dětskou mysl zaplnit válečnými hrůzami.

Pokud se tedy ve vzdělávací činnosti nechceme zříci uplatnění válečných filmů, je třeba ten-
to problém reflektovat. Reakce žáků pečlivě sledujeme, a pokud neodpovídají našim oče-
káváním, je na místě je s dětmi formou řízené diskuze analyzovat.

Můžeme pracovat s širokým rejstříkem filmů, vyznačujících se na jedné straně relativní
věrohodností (13 dní, USA), na straně druhé propagandistickou manipulací (Pád Berlína, SSSR)
apod., a podle toho metodicky připravit práci v hodině. Podpora rozvíjení žákovy dovednosti
rozpoznat mechanismy přesvědčovacích strategií, propagandy v médiích a propagandy vázané
zejména k období studené války je velmi důležitá.9

Z řady možných analýz propagandy ve filmovém médiu se v rámci školské praxe oborové
didaktiky a mediální výchovy můžeme zamýšlet nad vyhledáváním a demonstrováním následu-
jících elementárních prvků. Za užití vhodné sekvence by mohl žák pod vedením učitele bez pro-
blémů odlišit druh ideologie a záměr propagandistické kampaně. Potíže by nemělo činit ani
určení cílové skupiny, rozpoznání druhu média, jeho žánru (hraný, dokumentární, animovaný,
sci-fi, špionážní, katastrofický, protiválečný apod.), zvláštních prvků posilujících účinek propa-
gandy,10 negativně vyznívajících záběrů, temné, či naopak optimistické hudby, agresivního slov-
níku, výběru lidských typů apod. Jak bylo řečeno, důležitou součást představovala i jistá forma
domácí předpropagandy, která připravovala občana na pravděpodobnou účast ve válečném kon-
fliktu. Odhalení tohoto rysu dobových mediálních sdělení je rovněž nepochybně v možnostech
dnešního žáka základní školy.

Práce s hraným filmem ve výuce na téma moderních válek nabízí v tomto případě možnost
zjistit, co vypovídá dobové ztvárnění o zkušenostech člověka nejen s mechanismy (mediální)
propagandy,11 ale i s válečným násilím. Nemusíme se přitom bránit elementárnímu srovnání fil-
mů mezi sebou, případně srovnání nejen obrazových zkušeností (film, plakát), ale i textu
(román, memoáry). Krátce by měly být zmíněny rovněž motivy vedoucí k natočení filmu (potře-
ba společnosti vyrovnat se s válečným traumatem, jeho hrozbou, ideologická manipulace apod.),
popřípadě k realizaci filmové adaptace. Žáci si tak uvědomí skutečnost, že filmové médium
zobrazuje válku ve více podobách. Kromě snímků, které staví válku do pozice obžalovaných,
existují i filmy posouvající do popředí hrdinskou oběť, statečnost vojáků a jejich povinnost 
k boji za vlast nebo ideje. Jak dalece je veřejnost médii a propagandou manipulovatelná? Co je
ve filmu reálné? Co je vytvořeno pomocí techniky? Jak dalece se v konkrétním filmu jedná 
o manipulaci veřejnosti? Kdo je ve filmu demaskován nebo kritizován? Jakou roli při tom hra-
je veřejnost a moc, kterou disponují média? Pracují podobně i naše média? 
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9 VERNER, P.: Mediální výchova. Praha 2007, s. 66–84. 
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Má-li být do teoretických úvah i dějepisné edukace úspěšně implementován hraný film, je
vhodné volit kinematografická díla nikoli pouze na základě jejich umělecké kvality, nýbrž dle
záznamu v obecném povědomí. Jejich věkově přiměřené analýzy, recepce, respektive tvořivé
interpretace podávají žákovi cenné svědectví o kulturní politice 20. století, ideologii, manipula-
ci s fakty a lidmi před promítacím plátnem nebo klišé a kýči. Odráží-li navíc svoji současnost,
představují pro výuku specifický historický pramen. A prostřednictvím postupů mediální výcho-
vy lze při promýšlení didaktických a metodických konceptů vytěžit edukační přínos prakticky 
z každého titulu. 

Summary

The Development of Media Literacy and the Promotion of Modern History Teaching: Feature Film

The text gives an alternative viewpoint of the topic of War Conflicts of the 20th century in the teaching
of history in primary school – a topic imparted to schoolchildren by the media outside school independently
of the teacher, primarily in the form of films. It emphasises the importance of the film media in shaping the
child’s historical awareness. It also notes the need for developing the child’s skills in analysing the media
message encoded into war films. It offers methodical support to school teaching with the use of suitable
examples, which can help to elucidate this conflict for schoolchildren with details that are not confined
exclusively to the front lines, and help them understand contemporary propaganda by depicting the
mechanisms it employs.
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ORÁLNÍ HISTORIE V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ DĚJEPISU
– NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z VYUŽITÍ PŘÍMÝCH 

I MEDIÁLNĚ ZPROSTŘEDKOVANÝCH SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ
VE VÝUCE DĚJIN

NADĚŽDA MORÁVKOVÁ

The article deals with the application of oral history in the modern history didactics, gives
options, how to use stories of survivors in the process of motivation or exposure of the
curriculum. It features several insights from the experience of Czech and South African students
and beginning teachers. Observations relate mainly to ethical and social aspects. We can say
that main advantage of applying the methods of oral history is a lot of authenticity and 
a personal dimension to oral sources. The drawback are the pitfalls, which can demage efforts
to objective interpretation of the past. Inexperienced, beginning teacher is inevitably
compromised. The author writes about the efforts of the Centre for Oral History SOHI
(Department of History, Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen) to be a live,
working institution, real methodological centre. The centre tries to eliminate difficulties of
beginning teachers as much as possible while promoting use of oral history in teaching. 

Key words: history; history teacher; oral history; witness; media

Úvodem o původu zkušeností autorky v rámci tématu

Žijeme v době informační inflace. Člověk je denně, i díky moderním médiím, atakován
nepřeberným množstvím nejrůznějších faktů, zpráv, oznámení, konstatování či hodnocení.
Informace, které souvisí s historií, potažmo moderní historií, či k ní odkazují, tvoří značné pro-
cento těchto „útočníků“. K tomu, aby se jedinec dokázal ve změti zpráv orientovat a vybírat si,
by měl metodologickou základnu poskytnout mimo jiné i školní dějepis. Jestliže do metodolo-
gie moderní historiografie pronikají stále nové postupy a způsoby, musí se dříve či později obje-
vit i ve výuce dějin. Tak se v moderním dějepisu objevil i kdysi, v dobách vrcholně scientistic-
kých, opovrhovaný ústní pramen, tedy orální historie. Dnes patří tato staronová metoda 
k nejprogresivnějším jak ve vědě, tak ve vyučování. Roku 2009 bylo založeno při Katedře his-
torie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Středisko orální historie (dále jen
SOHI).1 Pracoviště se zaměřuje zejména na tvorbu databáze rozhovorů s pamětníky, tedy data-
báze orálních pramenů k nejnovějším dějinám, a jejich zprostředkování školám. Značná část
databáze souvisí především s dějinami Plzeňska a západočeského regionu, stejně jako převážná
část projektových témat střediska. SOHI má také ambice sloužit jako metodologická základna
pro orálně historický výzkum regionu, koordinátor společných projektů FPE a FF ZČU, Archi-
vu města Plzně, Státního oblastního archivu v Plzni a dalších institucí, které o metodu orální his-
torie a její využití nejen v současném dějepisectví projeví zájem, ale zejména, a to je pro tento
text důležité, jako výzkumné a poradenské centrum pro orální historii v didaktické aplikaci.
Středisko poskytuje výuku orální historie pro budoucí pedagogy, shromažďuje dobré příklady 
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a tipy z praxe, učí budoucí pedagogy používat efektivně metodu, ať už pro školní, či osvětové
účely. Středisko vydává odborné periodikum pro orální historii MEMO,2 kde je jedním z pod-
statných oddílů rubrika didaktická a metodologická.

Patronem střediska jsou pražské Centrum orální historie COH při Ústavu soudobých dějin
AV ČR a Česká asociace orální historie COHA. Středisko spolupracuje také s četnými mezi-
národními institucemi, jako IOHA, Baylor University Institute for Oral History, The Center for
Oral History and Cultural Heritage (University of Southern Mississippi), Columbia University
Oral History Research Office, Oral History Center (Department of History, University of Zulu-
land, Kwadlangezwa, South Africa) a další. Zejména s posledně jmenovanou institucí se poda-
řilo navázat úzkou spolupráci díky několikerým výměnným stážím vedoucích odborníků SOHI
a jihoafrického centra. Jižní Afrika disponuje dlouholetými orálně historickými zkušenostmi,
plzeňská katedra pak mnohaletými zkušenostmi v přípravě budoucích učitelů dějepisu. Na prv-
ní pohled vzdálené oblasti spojuje stejná historická zkušenost, totiž totalitní etapa jejich dějin, 
v Jižní Africe apartheid, v Čechách období socialismu. Je až zarážející, jak shodné mohou být
například problémy s „péčí“ zmíněných režimů o státní hranici, propagandu, brannou povinnost
apod. Příspěvek se bude snažit shrnout některé zkušenosti z výzkumu možností použít orální his-
torii ve školním vyučování a v budování kompetence budoucích učitelů dějepisu a společen-
ských věd k použití této metody, a to zkušenosti české i jihoafrické. Reflexe čerpá mimo jiné 
z hodnocení souvislé praxe studentů učitelství a ze zkušeností čerstvých absolventů v rámci
jejich prvních kroků v praxi.

Přímá i mediálně zprostředkovaná orální historie 
ve vyučování moderních dějin a dějin autoritativních režimů

Vyučovat dějiny uzavřené totalitní etapy, po převratu či revoluci, bývá provázeno mnoha
problémy. Předně vědec i učitel narazí na problém nedostatku či nedostupnosti nebo naopak pře-
míry, nezpracovanosti a neuspořádanosti pramenů. Značnou komplikací je především fakt, že
písemné prameny budou s největší pravděpodobností jednostranné. Totalitní režimy mají ten-
denci nepřipouštět pluralitu pohledu ani v oblasti archivovaných pramenů, převažovat budou
materiály oficiální, tedy režimní provenience. A právě zde je velká šance pro orální historii. Úst-
ní svědectví dokáže vyvažovat tuto jednostrannost, případně ukazovat cestu k archiváliím ne-
oficiálním.3 Výuka tak může zpětně působit i ve prospěch historické vědy, přispěním ke shro-
mažďování historických pramenů, jimiž jsou pochopitelně vedle v poznámce zmíněných
vzácností i některé rozhovory s pamětníky, jež žáci zachytí.

Pokud učitel hodlá použít při výuce práci s dokumentem či autentickým pramenem či jen
probíranou látku takovým materiálem ilustrovat, je velmi pravděpodobné, že narazí na nebez-
pečí zkreslení historické skutečnosti v představách žáka. Účinnější než „ošetřovat“ jednostran-
nost klasického pramene suchým výkladem jistě bude použít živější metodu, například právě
autentické svědectví pamětníka, ať už získané přímo, či zprostředkovaně, zejména z médií. Mlu-
víme-li o suchosti čili nezáživnosti, oficiální prameny k socialistickým dějinám či apartheidu,
např. materiály ze stranických sjezdů, hospodářské směrnice, mediální propaganda, dobová
legislativa atd., bývají v tomto směru přímo ukázkové. Dnešní žák s všeobecně známou sníže-
nou kompetencí čtení s porozuměním bude mít velké potíže se takového textu vůbec duševně
zmocnit, nemluvě o pro dnešní mladou generaci již poněkud nesrozumitelné rétorice, historis-
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mech a archaismech, s nimiž se v takovém textu setká. Budou text dokumentu činit ještě méně
průchodným. Pamětníkova výpověď může naopak v tomto směru pomoci a být vhodným dopl-
něním, korekcí, prostředkem pochopení, zajímavou ilustrací či jen zlidštěním tématu. Probírané
učivo má najednou konkrétní a uvěřitelnou tvář, personalizuje se a oslovuje žáka způsobem, kte-
rý je mu blízký.

Pokud se však učitel, zejména začínající učitel, rozhodne použít svědectví pamětníka jako
historický pramen aplikovaný ve vyučování, musí být připraven čelit mnoha úskalím. Vedle
oněch předpokládatelných, týkajících se nutné subjektivity, exkluzivity a možné tendenčnosti
kvalitativního výzkumu, jímž bezesporu orální historie je, a které zmiňovat na tomto odborném
fóru by bylo plýtváním času zúčastněných, mi dovolte na základě vlastních zkušeností a zkuše-
ností studentů učitelství zmínit dvě komplikace obtěžující začínajícího učitele nemenší měrou.
Je to na jedné straně možná autoritativnost, případně charizma pamětníka, zvláště jedná-li se 
o rodinného příslušníka, a dále protichůdná ideologická optika pro hodnocení minulosti u růz-
ných pamětníků v rámci jedné školní třídy.

Autorita pohledu pamětníka na minulost bude jistě různá, od minimální, kdy jeho přístup lze
použít jako ilustraci toho, že i takové názory byly možné, až po charismatické výpovědi váže-
ných svědků. Silou působnosti jejich autenticity a často i nezáměrného podsunutí pamětníkova
vlastního pohledu na minulost jako pohledu obecně přijatelného může být dokonce někdy ohro-
žen vedle žáka i sám mladý učitel. Zkušený učitel bude jistě schopen korigovat použitou didak-
tickou aplikaci takové výpovědi za pomoci a autority vlastního prožitku či na základě svého
širšího rozhledu. Mladý učitel však může zejména v počátcích kariéry sám podlehnout svodu
síly svědectví, popřípadě má ztíženou roli oponenta očitého svědka. Snažíme se proto studenty
učitelství metodologicky předem vybavovat pro takové případy a připravovat je na ně. Jde-li
ovšem o rodinného příslušníka některého z žáků, nebývá to snadné. Důležité je v takovém přípa-
dě postupovat slušně a citlivě, ovšem asertivně, tedy neslevit z korektní interpretace minulosti.
Mnohem náročnější je pro mladého pedagoga udržet takový postup, jestliže nastane případ
druhé sledované komplikace, totiž že pamětnické výpovědi, které žáci získali vlastním, nejčastě-
ji rodinným výzkumem, se zásadně navzájem liší ideologicky. Učiteli pak připadne jakási
nepříjemná role arbitra, kdy musí dostát etickým zásadám přístupu k žákovi i jeho pamětníkovi,
který byl koneckonců ochoten přispět dobrovolně k vyučování, a patří mu tedy učitelův vděk, 
a zároveň neustoupit ve věci úsilí o co nejobjektivnější pohled na minulost poskytovaný žákům.
Nevhodně ošetřená různice, která vznikne z takových rozporných svědectví, může lehce přerůst
rozměry školního vyučování a mít vzhledem k tomu, že se jedná často o záležitosti citlivé, neboť
jsou spjaté se stále ještě žijícími lidmi či ctí nebo důstojností rodiny, dosti nepříjemné důsledky. 

Naopak několik pozitivních zkušeností s metodou orální historie ve škole jsme nabyli 
v průběhu souvislé učitelské praxe našich studentů v rámci projektu Pevná hráz socialismu 
a míru a možnosti cestování za socialismu.4 Při závěrečném kolokviu si při hodnocení výstupů
studenti vedle edukačních výsledků pochvalovali výchovné aspekty použití metody. Sledovali
mimo jiné příspěvek metody k budování sociálních a personálních kompetencí žáka. Jednalo se 
o schopnost pozitivně vnímat rozdíly mezi generacemi či různými sociálními skupinami, poten-
ciál zvýšit kredit starší generace v očích žáků, tedy zájem dětí o seniorskou generaci, což dnes
není běžnou záležitostí. Vedle prvotního cíle, tedy získání alternativního pramene pro ilustraci
dějepisné látky, tak bylo mnohdy dosaženo i neméně cenného efektu druhotného – iniciace
nového rozměru mezigeneračních vztahů. Při kolokviu spontánně zazněla i zajímavá úvaha 
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o možných terapeutických účincích orální historie, kdy výzkum v rámci rodiny či v rámci spo-
lupráce školy a domů s pečovatelskou službou pro seniory v regionu může přinést i sociální
benefit. Seniorům obvykle prospívá zájem mladé generace o jejich zkušenosti a vzpomínky, jeli-
kož jim vrací často ochládající společenské aktivity. Eventuální moudrost věku seniora bývá
naopak přínosem pro mladého člověka, obzvláště v dnešní době, kdy společné soužití generací
v jedné domácnosti, a tudíž každodenní generační setkávání jsou již spíše výjimkou.

Další zkušenosti, které získali naši studenti při aplikaci orální historie ve vyučování, ukazu-
jí na uspokojení budoucích pedagogů plynoucí z možnosti prezentovat minulost nikoliv 
v obecné a žákům vzdálené rovině, ale z pohledu obyčejných lidí a jejich každodenního života.
Metoda také pomáhá účinně rozvíjet kompetence komunikativní, učí pozorně naslouchat, klást
efektivně otázky, rozlišovat mezi neutrálními a sugestivními otázkami, jaké žák může dnes
bohužel běžně slýchat či číst v publicistických textech, a uvědomit si pak jejich nebezpečí, zís-
kávat cíleně kýžené informace, selektovat fakta, vhodně argumentovat, interpretovat nezkres-
leně něčí stanovisko. Učí empatii.

V neposlední řadě si mladí pedagogové u metody orální historie pochvalují vysokou možnost
propojení různých předmětů a aplikovatelnosti v průřezových tématech školních vzdělávacích
programů.

Velmi dobré jsou i zkušenosti se školním využitím zprostředkovaných svědectví pamětníků
zaznamenaných profesionály z Centra orální historie při ÚSD AV ČR, médii – televizí, rozhla-
sem,5 či různými nadacemi a občanskými sdruženími, jako např. Dcery 50. let nebo Člověk 
v tísni.6 Nosiče se záznamy svědectví jsou většinou zdarma distribuovány na školy. Zde je
ovšem nutné upozorňovat mladé a budoucí učitele na to, že pokud si budou takováto svědectví
opatřovat sami, mohou se setkat s tím, že vedle solidních zdrojů lze narazit i na nebezpečí láka-
vých, ale zavádějících, senzacechtivých, manipulativních materiálů.7 Mohli by pak lehko
napáchat na svých žácích obtížně napravitelné škody.

Svědectví pamětníků, životopisné příběhy, vyprávěná historie i memoáry, to vše jsou pro uči-
tele dějepisu a společenských věd velmi užitečné a cenné prostředky jak se také vypořádat s tak
náročným úkolem, jakým je výuka moderních dějin, výuka dějin totality. Středisko SOHI má
ambice být jim teoretickým i praktickým pomocníkem v takových snahách.

Závěrem mi dovolte, abych toto své sdílení několika postřehů z praxe doplnila o prosbu.
Pokud má vážený čtenář příspěvku nějaké zajímavé zkušenosti, rady, tipy, či dokonce zájem 
o spolupráci, mohu ho ubezpečit, že středisko SOHI bude vděčným příjemcem.
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Summary

Oral History in Preparation of Intending Teachers of Historiography 
– Some Remarks on Using of Direct and Medial Contemporary Evidence in History Teaching

The article deals with the application of oral history in the modern history didactics, gives options, how
to use stories of survivors in the process of motivation or exposure of the curriculum. It features several
insights from the experience of Czech and South African students and beginning teachers. Observations
relate mainly to ethical and social aspects. We can say that main advantage of applying the methods of oral
history is a lot of authenticity and a personal dimension to oral sources. The drawback are the pitfalls,
which can demage efforts to objective interpretation of the past. Inexperienced, beginning teacher is
inevitably compromised. The author writes about the efforts of the Centre for Oral History SOHI
(Department of History, Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen) to be a live, working
institution, real methodological centre. The centre tries to eliminate difficulties of beginning teachers as
much as possible while promoting use of oral history in teaching.
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW INTERNETU 
W SZKOLNEJ EDUKACJI HISTORYCZNEJ

DARIUSZ SZEWCZUK

Teachers wishing to introduce Internet sources into a history teaching program have to arrange
the educational process in which the pupils are using the Internet as a source of historical
information. Knowledge gained from Internet sources may not only complement and extend
information provided in textbooks, but in addition properly selected information may replace
that published in textbooks. Teachers can foster pupils’ interest by seeking Internet source
content about new and interesting aspects of historical knowledge. Internet sources give the
teacher many educational opportunities to use interactive teaching methods. They also enable
teachers to improve the teaching process by expanding on the base of didactic resources. This
approach to history education in schools is worth recommending to teachers looking for
supplementary sources of information as it can be introduced in any school. In this respect using
Internet source content in school history education seems to be a natural and fundamental value
in modern schools.  

Key words: school; history education; Internet

Wykorzystanie technologii informatycznej pozwala nam rejestrować, przekazywać, kopiować
i przechowywać informacje. Współczesne komputery posiadające odpowiednie oprogramowanie,
dzięki tzw. interaktywności mogą ze swoim użytkownikiem również „rozmawiać”. Technologia
informatyczna daje nauczycielowi narzędzia pozwalające na rozbudowę bazy środków
dydaktycznych. Stwarza tym samym możliwość wzbogacenia jego warsztatu pracy o nowe źródła
informacji łatwo dostępne dla uczniów i pozwala na ich wykorzystanie w edukacji szkolnej.
Nauczyciel pragnący wykorzystywać technologię informatyczną w procesie nauczania swojego
przedmiotu, staje jednak przed trudnym zadaniem. Musi stać się organizatorem i animatorem
działań edukacyjnych, podczas których uczniowie korzystają ze źródeł informacji znajdujących się
w zasobach Internetu czy na płyty multimedialnych. Wiedza ta, może zastępować informacje
umieszczone w podręczniku lub stanowić jego ciekawe uzupełnienie.1 Korzystanie z technologii
informatycznej wydaje się o wiele ciekawsze dla współczesnego ucznia niż z tradycyjnego
podręcznika. Szczególne znaczenie dla szkolnej edukacji historycznej mogą mieć strony
internetowe tematycznie dotyczące zagadnień związanych z realizowanymi podczas zajęć
treściami. Dla uczniów, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej są nie tylko bardziej
interesujące, ale co ważniejsze mają poważne walory kształcące, szczególnie jeśli chodzi 
o rozwijanie różnorodnych umiejętności.2

Zasoby Internetu mogą pomóc nauczycielowi zastąpić niektóre środki dydaktyczne, którymi
nie dysponuje w innej formie. W Internecie może on znaleźć mapy o charakterze statycznym 
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i dynamicznym, filmy, wykresy, diagramy, bazy danych, ikonografię, teksty źródłowe itp., które
są mu przydatne w prowadzeniu zajęć z uczniami. Dostępność tego typu materiałów
dydaktycznych pozwala mu na opracowanie własnych środków dydaktycznych, które często
mają charakter multimedialny dzięki połączeniu dźwięku, obrazu, animacji, tekstu i słowa
mówionego.3 Dla ucznia zasoby Internetu stanowią doskonałą okazję do zdobywania
szczegółowych informacji związanych z omawianą na zajęciach tematyką historyczną.

Nauczyciel wspólnie z uczniami może odbywać swego rodzaju podróż po wirtualnym
świecie poszukując interesujących informacji z historii. Znaleźć je można na różnego rodzaju
stronach WWW, najczęściej wpisując poszukiwane słowo w wyszukiwarce internetowej. 
Z reguły trafimy w pierwszym rzędzie na odnośniki kierujące na odpowiednie strony
internetowe o charakterze encyklopedycznym. Najczęściej jest to Wolna Encyklopedia czyli
popularna Wikipedia4 lub encyklopedie dostępne na polskich portalach internetowych: Onet,5

Wirtualna Polska6 lub Interia.7 Często pojawiają się jako skojarzone z wpisanym terminem
przekierowania na strony internetowe o tematyce historycznej prowadzone przez osoby
prywatne8 oraz strony różnych urzędów i instytucji.9 Ciekawym miejscem pozyskiwania
informacji o interesujących historycznych stronach internetowych są listy rankingowe.10 Można
na nich znaleźć sporo stron o różnorodnej tematyce historycznej, warto jednak pamiętać, że
wysoka pozycja na liście rankingowej nie koniecznie świadczy o dużej wartości merytorycznej
ale głównie o popularności obliczanej ilością wejść na daną stronę. Korzystając ze stron
internetowych warto pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania do ich zawartości. Pomimo
tego, że zawierają one często bardzo dużo cennych informacji to zanim polecimy korzystanie 
z nich uczniom warto najpierw sprawdzić ich zawartość merytoryczną. 

Najczęściej wykorzystanie przez uczniów zasobów Internetu jako źródła informacji
sprowadza się do wykonania prostych czynności zleconych przez nauczyciela. Uczniowie
otrzymują jako zadania do wykonania w klasie lub w domu polecenie związane z odpowiedzią
na pytania, wykonanie notatki czy uzupełnienie tabelki. Wykorzystując do tego materiały
znajdujące się na konkretnych stronach WWW wskazanych przez nauczyciela lub samodzielnie
wyszukanych do wykonania zadania. Po wykonaniu zadań wyniki pracy uczniów są
prezentowane i podlegają weryfikacji oraz ocenie przez nauczyciela. Takie działania mogą być
również elementem zadań wykonywanych podczas stosowania aktywnych metod nauczania 
– uczenia się. Co więcej uczniowie obok poszerzania swojej wiedzy jednocześnie rozwijają
umiejętności dzięki podejmowaniu aktywnych działań. Rozwijają także swoje umiejętności
związane z posługiwaniem się technologią informatyczną. Nauczyciel powinien jednak

73

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW INTERNETU W SZKOLNEJ EDUKACJI HISTORYCZNEJ

3 JUREK, K.: Internet w pracy nauczyciela histori. Wiadomości Historyczne, 2001 s. 212–219; BATOK, S.: Interne-
towe strony historyczne w edukacji medialnej. In: Rulka, J. – Tarnowska, B. (red.): Multimedia w edukacji histo-
rycznej i społecznej. Bydgoszcz 2002, s. 113–131; OSIŃSKI, Z.: Edukacja historyczna w Internecie – mrzonki czy
realne możliwości? Wiadomości Historyczne, 2007, s. 5–11. 

4 Dostępne na: http://pl.wikipedia.org [data dostępu 22. 11. 2011].
5 Dostępne na: http://www.onet.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
6 Dostępne na: http://www.wp.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
7 Dostępne na: http://www.interia.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
8 Autorami tego typu stron są także nauczyciele historii. Jedna z takich prywatnych stron założona przez nauczyciela

zawiera propozycje rozwiązań metodycznych, humor i satyrę. Historya krótka szalonego belfra Lutka [online]. 
© 2011. Dostępne na: http://lustoria.w.interia.pl [data dostępu 28. 11. 2011].

9 Przykłady adresów stron internetowych, które można wykorzystać w edukacji historycznej przedstawiali m. in:
KOWALSKA, M.: Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie.
Wiadomości Historyczne, 2007, s. 13–23; SIERADZAN, W.: Internetowe portale historyczne. Wiadomości Histo-
ryczne, 2007, s. 28–31. 

10 Jedna z takich list rankingowych znajduje się na stronie: http://www.historia.toplista.pl.



pamiętać, że wykorzystując Internet bezpośrednio na lekcji aby usprawnić jej przebieg warto
podawać uczniom konkretne adresy sprawdzonych stron WWW na których mogą znaleźć
potrzebne im informacje.11

Zasoby internetowe mogą być szczególnie przydatne podczas stosowania w nauczaniu
metody projektu oraz metody WebQuest. W obu przypadkach Internet może posłużyć uczniom
jako źródło informacji przydatne do realizacji postawionych przed nimi zadań. Ich wykonanie
będzie wymagało od uczniów i nauczyciela dodatkowego nakładu pracy wykonywanej poza
szkołą. Technologia informacyjna może zostać wykorzystana przez uczniów do opracowania
końcowego efektu zadań realizowanych w ramach metody projektu lub WebQuestu. Wynikiem
pracy uczniów mogą być np.: płyty CD o charakterze multimedialnym lub strony WWW.
Działania podejmowane podczas realizacji zadań przez uczniów powinny być wykonywane pod
kontrolą nauczyciela.12

Nauczyciel może z materiałów znalezionych na stronach internetowych, tworzyć atrakcyjne
dokumenty drukowane, które wykorzysta podczas pracy z uczniami w trakcie lekcji. W ten
sposób wzbogaci swój zestaw środków dydaktycznych. Może także, polecić wykonanie takich
materiałów uczniom o ile posiadają oni dostęp do komputera. Będzie to wówczas miało
poważne walory kształcące. Uczeń bowiem stanie przed koniecznością wyszukania
odpowiednich materiałów w Internecie, poddania krytyce merytorycznej oraz wy-
selekcjonowania pod katem zgodności z tematem który przygotowuje. Stworzenie takich
materiałów pozwoli nabyć uczniowi więcej wiadomości i umiejętności niż praca 
z wykorzystaniem podręcznika.13

Zawartość Internetu może służyć nauczycielowi jako baza informacji prawniczych, aktów
prawnych dotyczących oświaty; wzorów podstawowych dokumentów stosowanych w praktyce
szkolnej. Znaleźć może on wybór orzecznictwa sądów w sprawach dotyczących nauczycieli
oraz komentarze specjalistów w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy. Duży zbiór aktów
prawnych dotyczących oświaty można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej.14 Podobnie dużą wartość praktyczną przedstawiają dla nauczyciela portale
internetowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej15 oraz Okręgowych Komisji Egza-
minacyjnych.16 Stanowią one bowiem bazę informacji niezbędnych dla odpowiedniego
przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele znajdą na nich informacje
prawne dotyczące przebiegu egzaminów i zasad podczas nich obowiązujących. Z punktu
widzenia nauczyciela, szczególnie przydatna jest w jego pracy z uczniami możliwość dostępu
do testów egzaminów, które się odbyły oraz analiz ich zadań i wyników. Pozwala to bowiem,
lepiej ukierunkować pracę z uczniami na uzyskanie kompetencji przydatnych podczas zdawania
egzaminów zewnętrznych, kończących określony etap kształcenia.
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Przyjrzyjmy się zawartości wybranych stron internetowych, których twórcy postawili sobie
za cel przybliżenie internautom wiedzy historycznej. Strony te ze względu na swoją zawartość
mogą posłużyć do podjęcia przez nauczyciela określonych działań o charakterze poznawczym 
i kształcącym w edukacji historycznej. Możemy je podzielić na strony wielowątkowe,
uwzględniające różnego rodzaju materiały dotyczące historii polski i powszechnej oraz
profilowane tematycznie, związane z jednym zagadnieniem. 

Jedną takich stron o charakterze wielowątkowym są Polskie dzieje mające dosyć czytelny 
i prosty układ ułatwiający korzystanie uczniom szkoły podstawowej. Strona ta ma jednak nieco
amatorski charakter, dlatego trzeba uważać na błędy merytoryczne, które mogą tam się
pojawiać. Można na niej korzystać z artykułów dotyczących wybranych wydarzeń z historii
Polski, biogramów postaci historycznych m.in. władców Polski. Zawiera także, teksty źródłowe
oraz niewielką liczbę historycznych map Polski. Znajdują się na niej prezentacje multimedialne
i filmy o nie zbyt jednak wielkiej wartości edukacyjnej. Jednym z elementów strony jest słownik
pojęć historycznych i tablice historyczne.17

Nieco inny charakter ma strona http://www.dzieje.pl/ poświęcona najważniejszym
wydarzeniom z historii Polski XX wieku. Strona funkcjonuje pod patronatem Muzeum Historii
Polski i Plskiej Agencji Prasowej. Warto tu zajrzeć do poszczególnych zagadnień, bowiem
niektóre z nich zostały bardzo ciekawie opracowane. Sporym atutem są znajdujące się na stronie
dodatkowe materiały w postaci tekstów źródłowych, licznych fotografii, map, nagrań
multimedialnych.18 Dużą wartość edukacyjną odnoszącą się do tej samej tematyki mają materiały
umieszczone na portalu historycznym Ośrodka Karta.19 Dotyczą one m.in.: II wojny światowej,
ZSRR, Solidarności, stanu wojennego, PZPR, Józefa Piłsudskiego, stosunków polsko-
niemieckich, stalinizmu, II Rzeczpospolitej, Powstania Warszawskiego Materiały te mają postać
tekstów źródłowych, fotografii, nagrań audio i wideo oraz prezentacji multimedialnych. 

Wartą zainteresowania jest strona Życie za życie odnosząca się do Holocaustu Żydów na
ziemiach polskich podczas II wojny światowej.20 Jest ona godna polecenia ze względu na
różnorodność źródeł informacji. Zawiera bowiem ciekawe artykuły, filmy i zdjęcia. Strona ta nie
jest specjalnie przeładowana opracowanymi informacjami faktograficznymi dając w zamian
możliwość zetknięcia się z historią oralną. Zawiera bowiem bardzo bogaty zbiór relacji osób,
które ratowały życie Żydów podczas II wojny światowej. Dodatkową jej zaletą jest ciekawie
funkcjonująca mapa interaktywna. Strona ta jest jednym z portali edukacyjnych dotyczących
ważnych wydarzeń z okresu 1939–1989 prowadzonych pod patronatem Instytutu Pamięci
Narodowej. Pozostałe z nich dotyczą m.in.: Września 1939 roku – agresji niemieckiej21

i sowieckiej22 na Polskę; Martyrologii Wsi Polskich;23 Leopolda Okulickiego ostatniego
komendanta głównego Armii Krajowej;24 Poznańskiego Czerwca 56;25 wydarzeń Marca 68;26

strajków na wybrzeżu w Grudniu 70;27 wydarzeń Czerwca 76 w Radomiu, Ursusie i Płocku;28

17 Dostępne na: http://www.polskiedzieje.pl [data dostępu 26. 11. 2011].
18 Dostępne na: http://www.dzieje.pl [data dostępu 25. 11. 2011].
19 Dostępne na: http://www.xxwiek.pl [data dostępu 23. 11. 2011].
20 Dostępne na: http://www.zyciezazycie.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
21 Dostępne na: http://www.1wrzesnia39.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
22 Dostępne na: http://www.17wrzesnia39.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
23 Dostępne na: http://www.martyrologiawsipolskich.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
24 Dostępne na: http://www.okulicki.ipn.gov.pl [data dostępu22. 11. 2011].
25 Dostępne na: http://www.czerwiec56.ipn.gov.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
26 Dostępne na: http://www.marzec1968.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
27 Dostępne na: http://www.grudzien70.ipn.gov.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
28 Dostępne na: http://www.czerwiec76.ipn.gov.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
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porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”;29 stanu wojennego w Polsce;30

upadku systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowej w 1989 r.31

Niektóre strony oferują możliwość skorzystania z bogatej bazy źródłowej w formie
materiału ikonograficznego. Ciekawą propozycję ma tu np. Stowarzyszenie Karta na którego
stronie internetowej w zakładkach Archiwa i bazy danych możemy znaleźć liczne fotografie.
Archiwum fotografii pozwala nam dotrzeć m.in. do zdjęć z wojny polsko-bolszewickiej 
i z okresu PRL-u. Znajdziemy tutaj bogaty zestaw fotografii ilustrujących ważne wydarzenia
takie jak marzec 1968 r., ale i życie codzienne w okresie PRL-u.32

Swego rodzaju repozytorium tekstów jest tworzone w ramach społecznościowego projektu
Wikiźródła. Ideą przewodnią tego projektu jest gromadzenie i przechowywanie w postaci
cyfrowej wcześniej opublikowanych tekstów. Są wśród nich głównie utwory literackie ale
również teksty źródłowe. Autorem umieszczającym tam opracowane materiały może być każdy
chętny. Z punktu widzenia nauczyciela historii najbardziej interesujące i przydatne są teksty
źródłowe, których na tej stronie jest całkiem sporo a co istotne są one opublikowane zazwyczaj
w całości a nie jako tylko jako wybrane fragmenty. Znaleźć tu można m.in. teksty polskich
konstytucji oraz liczne źródła dotyczące czasów nowożytnych i XX wieku.33

Ważnym problemem przed którym staje współczesny nauczyciel jest wykorzystanie 
w edukacji historycznej możliwości jakie dają tzw. wirtualne muzea. Staje się bowiem coraz
popularniejsze zamieszczanie w Internecie zasobów muzealnych oraz wędrówka po muzeum
bez konieczności udawania się do niego. Muzea wirtualne pozbawione są jednak podstawowego
waloru edukacyjnego jakim jest bezpośredni kontakt z eksponatami. Nie dają one bowiem
możliwości swego rodzaju „dotknięcia” pozostałości historycznych. Stanowią jednak cenne
źródło informacji, na bazie którego można realizować tematykę historyczną podczas zajęć
szkolnych.34 Jedną z interesujących stron o charakterze muzealnym jest Cyfrowe Muzeum
Narodowe w Warszawie. Zawartość strony pozwala na wzbogacanie materiału nauczania 
o ciekawą ikonografię przedstawiającą eksponaty znajdującej się w zbiorach tegoż Muzeum.
Wśród obiektów, które możemy obejrzeć są cenne obrazy, przedmioty o charakterze
użytkowym, numizmaty itp.35

Jednak nie zawsze zawartość stron internetowych prowadzonych przez instytucje muzealne
ma dużą wartość edukacyjną. Spełniają one zazwyczaj swoje zadanie informacyjne
przedstawiając zawartość zbiorów muzealnych, podając informacje praktyczne o godzinach
zwiedzania czy usługach edukacyjnych lecz rzadko pozwalają na formę zdalnego ich
zwiedzania. Chlubny wyjątek stanowi oficjalna strona Muzeum Powstania Warszawskiego.
Pozwala bowiem na wirtualne zwiedzanie ekspozycji, przybliżanie wybranych eksponatów oraz
korzystanie z dodatkowych materiałów o charakterze multimedialnym. Zawartość tematyczna
strony wykracza poza ramy powstania warszawskiego. Możemy na niej znaleźć sporo
informacji związanych z Warszawą, działalnością Polskiego Państwa Podziemnego, życiem
codziennym podczas II wojny światowej.36 Zdecydowanie gorzej pod tym względem prezentuje
się strona Muzeum Historii Polski, która nie jest zbyt atrakcyjna jeśli chodzi o możliwość
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29 Dostępne na: http://www.sierpien1980.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
30 Dostępne na: http://www.13grudnia81.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
31 Dostępne na: http://www.rok1989.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
32 Dostępne na: http://www.karta.org.pl [data dostępu 22. 11. 2011].
33 Dostępne na: http://pl.wikisource.org/wiki [data dostępu 26. 11. 2011].
34 FIC, M.: Rola muzeów on-line w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej. In: Roszak, S. – Strzelecka, M. (red.):

Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Tom. IV. Muzea i archiwa w edukacji historycznej. Toruń 2007, s. 152–156.
35 Dostępne na: http://www.cyfrowe.mnw.art.pl [data dostępu 23. 11. 2011].
36 Dostępne na: http://www.1944.wp.pl [data dostępu 26. 11. 2011].



wykorzystania jej w pracy z uczniami. Najciekawsze są na niej umieszczone w jednej z zakładek
artykuły, chociaż ich poziom merytoryczny jest mocno zróżnicowany możemy tam znaleźć
rzeczy interesujące. Oprócz tego w zakładce multimedia są dwie gry i ciekawe jednodniówki do
pobrania, a w zakładce linki parę ciekawych przekierowań na strony tematyczne.37 Można mieć
jedynie nadzieję, że Muzeum z czasem ulepszy i rozbuduje swoja stronę internetową, która
dorówna innym organizowanym przez nie przedsięwzięciom. 

Realizując tematykę historyczną związaną z ustrojem państwa oraz materiał z zakresu
przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie38 istotną rolę mogą odgrywać oficjalne strony internetowe
instytucji państwowych. Warto tu zwrócić uwagę na strony internetowe obu izb polskiego
parlamentu39 oraz władz państwowych: prezydenta40 i premiera41 czy Głównego Urzędu
Statystycznego.42 Możemy na nich znaleźć informacje dotyczące historii ich funkcjonowania,
podstaw prawnych oraz aktualnych wydarzeń w Polsce. Są one szczególnie przydatne podczas
lekcji, które są związane ze współczesnymi problemami Polski i Świata. W ich trakcie przydają
się często informacje o Unii Europejskiej i strukturze wspólnoty europejskiej, organizacjach
europejskich i międzynarodowych.43

Ciekawą ofertę, przydatną dla nauczyciela mają portale edukacyjne interklasa44 i profesor.45

Zawierają one zarówno materiały metodyczne dla nauczycieli jak też teksty źródłowe, artykuły oraz
podstawowe informacje o wybranych wydarzeniach. Uzupełniają je mapy historyczne, ikonografia,
ciekawostki i humor historyczny. Podobny charakter mają coraz częściej strony internetowe
wydawnictw szkolnych. Zawierają one część ogólnodostępną pokazującą przykłady dodatkowych
materiałów do wykorzystania przez nauczycieli. Jednak dopiero nauczyciel, który zostanie
zarejestrowany na stronie wydawnictwa ma możliwość pełnego korzystania z dodatkowych
materiałów dydaktycznych stanowiących uzupełnienie oferty podręcznikowej wydawnictwa.46

Strony internetowe mogą pomagać nauczycielom we wprowadzaniu treści związanych 
z historią lokalną i regionalną. Służyć temu mogą zarówno strony prowadzone przez instytucje
jak przykładowo Narodowy Instytut Dziedzictwa47 jak też portale rozbudowywane przez
woluntariuszy.48 Przykładowo nauczyciele z Lublina opracowując zagadnienia związane
historyczne dotyczące kwestii wielokulturowości ziem polskich mogą wykorzystać materiały
źródłowe ze strony internetowej Ośrodka Brama Grodzka.49 Strona ta jest warta polecenia
uczniom, także podczas realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. 

37 Dostępne na: http://www.muzhp.pl [data dostępu 26. 11. 2011]. 
38 Ciekawe informacje przydatne dla uczniów i nauczycieli na zajęciach z Wiedzy o Społeczeństwie zawiera strona:

http://www.ceo.org.pl [data dostępu 26. 11. 2011].
39 Strona polskiego Sejmu: http://www.sejm.gov.pl [data dostępu 26. 11. 2011, oraz Senatu:  http://www.senat.gov.pl

[data dostępu 26. 11. 2011.
40 Dostępne na: http://www.prezydent.pl [data dostępu 26. 11. 2011].
41 Dostępne na: http://www.premier.gov.pl [data dostępu 26. 11. 2011].
42 Dostępne na: http://www.stat.gov.pl  [data dostępu 26. 11. 2011].
43 Można je znaleźć m. in. na stronie: http:www.panstwaeuropy.pl [data dostępu 26. 11. 2011].
44 Dostępne na: http://www.profesor.pl  [data dostępu 24. 11. 2011].
45 Dostępne na: http://www.interklasa.pl [data dostępu 24. 11. 2011].
46 Taką formułę dotarcia przez nauczyciela do dodatkowych materiałów dydaktycznych proponuje m.in. wydawnictwo

Wiking na stronie: http://www.wiking.edu.pl. [data dostępu 20. 11. 2011].
47 Strona zawiera informacje o najcenniejszych obiektach zabytkowych w Polsce znajdujących się pod ochroną oraz ma-

teriały edukacyjne dotyczące zasad ochrony zabytków. Strona Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajduje się pod
adresem: http://www.nid.pl [data dostępu 28. 11. 2011].

48 Ciekawym przykładem takiej inicjatywy jest portal społecznościowy Encyklopedia Regionów na bieżąco rozbu-
dowywany przez wolontariuszy. Zawiera on dużą liczbę haseł o charakterze encyklopedycznym dotyczących geo-
grafii, historii, zwyczajów regionalnych itp. Dostępne na: http://www.regiopedia.pl [data dostępu 26. 11. 2011].

49 Dostępne na: http://www.tnn.lublin.pl [data dostępu 25. 11. 2011].
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Warto także zauważyć nowe możliwości jakie pojawiają się jeśli chodzi o korzystanie ze
źródeł archiwalnych i zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu. W ramach programu
digitalizacji zasobów Archiwów Państwowych coraz więcej materiałów archiwalnych staje się
ogólnodostępnych dla użytkowników.50 Podobny proces dotyczy również zbiorów
bibliotecznych. Coraz częściej za pośrednictwem Internetu możemy dotrzeć do
zdigitalizowanych książek, czasopism, materiałów ulotnych, plakatów itp. materiałów dotąd
dostępnych jedynie w bibliotece.51 Rozwiązania te poszerzają w sposób znaczny dotychczasowe
możliwości nauczyciela i uczniów, jeśli chodzi o dotarcie do różnorodnych źródeł informacji.

Zasoby Internetu dają możliwość różnorodnego i efektywnego wykorzystania ich w procesie
nauczania. Wykorzystanie zasobów Internetu nie wpływa w sposób zasadniczy na metody
nauczania stosowane przez nauczyciela w szkolnej edukacji historycznej. Wymaga jednak od
niego stania się organizatorem działań edukacyjnych, podczas których uczniowie korzystają 
z tego źródła informacji. Pozwala na wzbogacenie o nowe treści wiedzy przekazywanej 
z wykorzystaniem klasycznych metod nauczania, jak też na wprowadzenie w większym zakresie
metod i technik pracy opartych na aktywności ucznia. Korzystanie z zasobów Internetu otwiera
bowiem możliwość większego zaangażowania uczniów co pozwala na korzystanie 
z aktywizujących metod nauczania. Pozwala na aktywne poszukiwanie wiedzy, co jest daleko
bardziej kształcące i atrakcyjne dla ucznia niż korzystanie z tradycyjnych źródeł informacji.
Zdobyta wiedza stanowić może nie tylko uzupełnienie i rozszerzenie wiadomości z podręcznika
ale także odpowiednio wyselekcjonowana całkowicie go zastąpić. Multimedialność zasobu
wielu stron internetowych nadaje znajdującym się na nich informacjom atrakcyjną 
i urozmaiconą formę dając uczniowi poczucie współuczestniczenia w poznawanych
wydarzeniach i zjawiskach. 

Summary

The Internet as a Source of Knowledge Gives a lot of Possibilities for a School History Education

The teacher who wants to introduce the internet sources into teaching program for history has to
arrange the educational process in which the pupils are using the internet as a source of the historical
information. Knowledge gained from the internet sources may not only complete and extend the
information depicted in the textbooks, but also, properly selected information may replaced those published
in the textbooks. The teacher can encourage pupils’ interest by seeking the internet sources content to find
new and interesting aspects of the historical knowledge. 

The internet sources give the teacher a lot of educational possibilities by using activating teaching
method. It also enables the teacher to improve the teaching process by extending a base of didactic
resources. This approach to a school history education is worth recommending to the teacher looking for
supplementary sources of information as it can be introduced in any school. In this respect using the
internet sources content in the course of a school history education seems to be natural and a basic value
in the modern school. 
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50 Służy temu celowi portal Szukaj w archiwach. Dostępne na: http://www.szukajwarchiwach.pl [data dostępu 28. 11.
2011].

51 Dostępne w sieci książki i czasopisma ze zbiorów polskich bibliotek można znaleźć za pomocą portalu Federacja Bi-
bliotek Cyfrowych. Dostępne na: http://fbc.pionier.net.pl [data dostępu 28. 11. 2011].
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MULTIMEDIA IN HISTORY TEACHERS TRAINING: 

THE USE OF LEARNING PLATFORM AS AN EXAMPLE 

OF WWW.PRAKTYKI.WH.UMCS PROJECT1

MARIUSZ AUSZ

In times of globalization, teachers are also required to have computer media competency,
expressed by the ability to use information and communication technologies to improve the
teaching-educational processes. Teachers are required to process, acquire, and use rapidly
increasing knowledge about the world and also to train students in these skills. In order to better
prepare students for the profession, and thus increase the effectiveness of teaching practice,
university researchers at the Faculty of Humanities at UMCS developed a new innovative
teaching practice program in early 2010. An important part of the practice is to train future
teachers in effective use of media, in particular information technology. Use of the latest
multimedia, primarily the Moodle e-learning platform, serves these objectives. 

Key words: multimedia in history teachers; Internet; learning platform; platform Moodle; website

In the nearest future modern technology will, undoubtedly, have an enormous impact on the
educational system, including the most significant “information revolution”, this is why it is
important to prepare and convince teachers of the need to use electronic multimedia in the
learning process. We live in the world of computers, remarkable achievements in
communication field, also in exuberant consumption, egocentrism, and in individualism. We are
flooded with a variety of conveniences: the Internet, television, the radio, MP3, DVD, games,
computer telephony integration, shopping malls, multiplex cinemas, theme parks, night clubs,
festivals, and promotions. It is difficult to fascinate the youth with education in the world of
“electronic gadgets”. We are all aware of the fact that school lessons must not be boring and that
they ought to pose a threat to entertaining-consumerist activities. It is more and more difficult,
however, to compete with “the colorful world” using traditional working methods. Therefore,
teachers ought to be fluent in using modern technologies as well. Information technology – the
computer and the Internet – will have a dramatic impact on the changes in education and on
teachers’ practices. In order to properly and effectively use multimedia in the teaching learning
process, teachers need to be properly trained. 

The use of computers in the teaching process and learning history brings with it many new
solutions and opportunities. This enables us to support the learning process with multimedia
programs, the Internet, and with e-learning platforms. The use of computers, undoubtedly,
makes lessons more attractive and the participating in lessons students not only acquire and
improve their knowledge but also train their skills. We live in the world of technological
achievements and the computer has become a primary tool in both our professional and personal
life, and its role will still be increasing. In times of globalization teachers are also required media
competence in computers expressed by the ability to use information and communication

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
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1 Article was drawn up as part of: www.praktyki.wh.umcs. Preparation and realization of a new program of the teaching
practice at the Faculty of Humanities at UMCS.



technology in order to improve the teaching-educational processes. The teacher is required to
processing, gaining, and using the rapidly increasing knowledge about the world and also to
training these skills in students. The present requires rapid and non-traditional learning and
teaching. Schools cannot remain indifferent to these issues, thus it is important for teachers to
use modern tools in the learning process and to develop basic competence in students. Teachers
ought to pay special attention to the issue of adequate training of teachers-to-be with a chance
to use a computer in their future work. We have been a European Union member for seven years.
The European Integration guarantees, among other things, the possibility of the free movement
of high-skilled personnel between the EU. Many Poles have already used this possibility and,
whether we like it or not, we ought to educate the youth in such a way that they have as equal
opportunities in the labor market as graduates from other European countries. One of the tasks
of the Union is to improve the quality of learning and the use of modern information
technologies is to enhance this process. The aim is to prepare students for independent creative
work and for continual training. NTI Network was created in most EU countries using the latest
information and audiovisual tools. It serves as a useful teaching aid for students at all levels and
it is adapted to every age group.2

In times of information technology those who easily locate reliable sources of information,
process, and use them will play more important role. Knowledge, therefore, will be the most
important value shared by all civilizations. It can be described as a new kind of power. The
nearest school years will be marked by the widespread use of computer technology. Regardless
of what men will devote themselves to, whether they will be actors, teachers, or doctors, they
will have to acquire skills needed to use a computer in their activity.

One of the education policy priorities of the European Union is the widespread use of
modern information technologies in the educational system. Today’s youth must be implemented
to independent work and to continual training, thus it is necessary to use the TI.3

Nowadays, is not too difficult to have access to knowledge and information. One just needs
to have a computer, a modem, to cover the costs connected with using the telephone and the
Internet and know foreign languages??, especially English. However, the problem often lies in
the quality of this knowledge and information and young students’ inability to properly assess it.

Is the computer only a tool which has replaced the typewriter? Will textbooks, notebooks,
the library be expendable thanks to the Internet? Is this how you imagine the upcoming changes
at schools?

Children and teenagers have computers at homes and schools. They surf the Internet all day.
After classes they meet in Internet cafes. They talk only through the computer screen. They
explore the works of national culture through the Internet. The traditional cinema or a museum
will not exist for them. Therefore, the Information Society, in particular children and the youth
will need a new educational system. 

It should be emphasized that education and schools consist primary of a student and a
teacher. The issue to be discussed when considering any changes or visions concerns the role of
the student and the teacher and their mutual correlation in the educational system. The school
has always been a place where you explore the secrets of knowledge. Throughout the entire
history of our civilization the instruments through which knowledge was gained have been
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changing. However, there has always been the student and the teacher, the one who seeks
knowledge and the one who helps to find it. 

The question that arises is how today’s civilization and modern technologies may change
schools? Are we able to predict the pace of these changes? Do we know what we strive for? The
first question must be answered affirmatively, we do not know the answer for the other ones. 

Thanks to new technologies acquiring information at schools will be much easier. Computer
user-frendliness and the ability to use data contained in WWW websites will be of the greatest
importance. The today’s student more easily uses the computer and the Internet resources more
frequently than lexicons, encyclopedias or atlases. The Internet has contributed to the emergence
of vast amount of information that so far has never been so accessible and affordable. A very
good command of English is the only major barrier for the Internet users.

One ought to draw attention to the role of the teacher once more. He or she must realize that
his or her task is to direct students in such a way that they can skillfully use and process their
acquired knowledge thanks to the access to reliable information. A properly trained teacher is
the one who, thanks to increasing information technology, knows how to: complete a subject
knowledge, gain knowledge enhancing their teaching skills, prepare oneself for the research
work. As a result of the development of information technology the role of the teacher changes,
he or she is no longer a person transmitting knowledge to students independently acquiring
information under his or her guidance. Thanks to the Internet students will commit themselves
to improving their knowledge and skills.4 One has to remember that teachers are in a worse
position than students. Young people are much faster and better at learning the technique of
obtaining information through the Internet than teachers who do not feel too comfortable in the
information technology environment. However, both teachers and students – teachers-to-be are
aware of the necessity of using modern technology in the teaching process.5

Free access to information is perceived both as the greatest value and the risk created by the
Internet. Through the formation of favorable attitudes schools may in this case play a very
important role. First of all, the teacher as a guardian ought to learn wise and critical usage of
information contained in the Internet database. The development of electronic media has caused
that we live in a world of “disinformation” rather than information. Unfortunately, the rapid
development of media has also caused a reduction in the quality of these media. Therefore, the
role of the teacher and each subject will not only concern learning the use of media but also
concern the ability to collate such information. The modern teacher also needs to adopt
appropriate methods of teaching, that does not mean, of course, rejecting the so-called traditional
methods of teaching but applying the principle of polimethodicalness. For example, a project
method is as if created to use information technology in teaching history. It is difficult to imagine
this method without the use of a computer although it is not a new one. 90 % of the respondents
of the Institute of History at UMCS, who used the computer in classes devoted to teaching
history, identified the educational project as a method in which the computer can be used.6 This
opinion is also confirmed by the teachers.7
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The role of school is, therefore, to prepare students to function in a new reality. The current
method of transferring the encyclopedic knowledge and training simple cognitive skills attract
less and less interest in the job market. Literacy and numeracy is nowadays not enough. The
rapid development of the new knowledge necessitates the acquisition of a higher order cognitive
skills, helpful in solving problems and making decisions. The new school must appropriately
prepare educated people to be able to meet the new challenges of the information civilization.
The aim of schools will be teaching students how to think faster and better.

The development of multimedia influenced the use of films in education. The main advantage
of documentaries and feature films on history is that they allow students to approach the events and
characters, enable the appliance of the principle of visuality in teaching. It causes the process of
knowledge acquisition to become more dynamic and attractive. It is possible to activate students
and generate a positive motivation. One should not forget that every teacher has a duty to prepare
students for life in the modern world in reality of the dominance of multimedia transmission of
information. Working with documentaries prepares students for life in such realities.

From the perspective of the historical education, typical documentaries shot in the middle of
events it describes and didactic films consisting of fragments of documentaries may be
perceived as documentaries. A feature film may also be regarded as a specific documentary (shot
at a time and place we study or learn about). Fragments of such films can be used as an
illustration of cognized content, one of the sources of knowledge introducing new material in the
classroom, especially as a starting point for discussion or introduction (creating a situational
problem) to a problematic lesson as well as an introduction to revision lessons.

In publications devoted to media education we find the following definition of 
a documentary: “It is a film shot mostly during certain events which presents these events, is
authentic, it shows real people not dressed up actors.”8 Documentary films include: reportage 
– an account of real events but with the selection of events and completion of the author’s
comment; newsreel – information about events at home and at dawn, a kind of a newspaper film;
a type of an assembly film – resulting from editing archival material and a film about art – the
presentation of works of art along with commentary.

A didactic film is adapted to a curriculum of a particular subject. It supports teachers in
conducting lessons. Both an educational film (for the general public) popularizing education and
science as well as a scientific film showing the results of scientific research as long as the
content is useful to the objectives of a particular subject may be called a specific didactic film. 

Documentaries are among the most effective of all teaching methods used in the historical
education.9 Unfortunately, these are used rarely and in the wrong way at schools. Therefore,
important educational goals associated with this source of knowledge are not achieved. The most
common mistake in the usage of audiovisual media is its use “instead of” a traditional lesson,
for example playing the film for 45 minutes. Another mistake is presenting a variety of materials
to students without the explanation of its aims and the previous direction of observation. An
important principle formulated by teachers which states that “the effectiveness of the impact of
the film […] is conditioned not only through itself, but also through the methodology of its
usage” is far too often forgotten at schools.10
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The above-mentioned diagnosis is confirmed by the results of studies conducted since 2004
among history students and European interdepartmental historical-philosophical studies at
UMCS in Lublin. It turned out that only half of the respondents had the opportunity to
participate in a history lesson with the use of the documentary at least once at high school.
However, only one third of this half participated in such lessons pretty regularly – once 
a semester or more. Only 8 % of the respondents during their teaching practice sat on at least
one lesson with the use of the documentary or the didactic film. This proves that teachers rarely
make use of an excellent means of teaching which is the documentary.11

The answers also prove that the methodical use of this source of knowledge leaves much to
be desired. Nearly all participants of lessons devoted to documentaries agreed on a particular
model of a lesson: the presentation of the film took the entire lesson, the material was not
divided into smaller fragments, after the projection there was not enough time to discuss its
results, although sometimes teachers gave students tasks before the projection. Only a few
students are able to recollect the correct, from the methodical viewpoint, use of documentaries
in the classes. One in three students remembered any discussion after the projection and one in
four had a task of writing a memo based on the film. Almost all felt that the content of movies
coincided with the content of the manual and served to illustrate or repeat the textbook
knowledge. Only every fifth student, among those who participated in the classes, used
documentaries as a source of knowledge to work independently in the classroom.12

Therefore, it is not surprising that more than 70 % of students who participated in a
documentary film projection at school associate it with the so-called “free lesson” from which
there is nothing to gain. The others believed the documentary to be a source of knowledge which
is has a positive impact on the effects of learning and increases interest in the subject. The
conclusion from the study is quite obvious. The teaching program for students specializing in
teaching ought to give training in using the documentary. A teacher-to-be should not only have
general theory on this topic but most of all have the necessary skills and ideas.

The teacher, prior to using audiovisual aids ought to prepare students by familiarizing them
with the subject and by directing their attention to selected issues. Any use of the documentary
requires some complements from the teacher. The image ought to be supplemented by an
introductory commentary (a story, asking questions recalling issues already familiar to students
and associated with the subject of the film). All materials ought to be carefully selected by the
teacher in terms of relevance to the objectives of the lesson. Regardless of the type of
audiovisual aids, presentations ought to be brief (up to 10–15 min. per lesson). The whole
projection ought to be divided into short fragments corresponding to the discussed problems
during the lesson. Students ought to be given observation tasks preferably in the form of
questions the answer to which may be found in the documentary. After the presentation of each
fragment it is necessary to discuss its results and draw conclusions13. The situation is even worse
when using music in history lessons. It is used occasionally as an illustration and interest, in fact,
teachers limit themselves to using music only at various ceremonies.

Encountering with the proper training is very important for teachers-to-be, this is why it is
essential to have adequate preparation and teaching practice. The teaching practice is an
important complement and an extension of the theory gained in the teaching classroom. It is 
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a kind of test for teaching graduates often decisive when choosing this profession.14 During the
teaching practice, students meet with a variety of teaching and educational problems. This is 
a period in which the student ought to know the practical application of teaching methods,
teaching aids, etc. He or she should also pay attention to the use of information technology in
practice.15

Let us now give an example of introducing multimedia in educating students and teachers
and improving the teaching process. In order to better prepare students for the profession, and
thus increase the effectiveness of the teaching practice, university research workers at the
Faculty of Humanities at UMCS in early 2010 prepared a new innovative program of the
teaching practice. An important part of the practice is to prepare teachers-to-be to make effective
use of media, in particular information technology. The program has been carried out since the
Autumn 2010 at the Faculty of Humanities at UMCS titled: www.praktyki.wh.umcs. Preparation
and realization of a new program of the teaching practice at the Faculty of Humanities at
UMCS. The realization of the project is scheduled for the period 1st September 2010 – 30th

November 2014.16

The main goal of the project is to increase the quality and efficiency, to facilitate the
realization of the teaching practice by students of the Faculty of Humanities at UMCS and the
adequate preparation of students for the profession linked not only with the need to obtain
appropriate academic preparation, but also with the need to use knowledge gained in practice.
The creators of the project assumed that only the proper way of conducting the practice would
enable students to optimally transfer the declarative knowledge into the procedural one. The use
of the latest multimedia, primarily the e-learning platform Moodle serves these tasks.

Specific objectives of the project:
1) Designing new teaching practice programs for students of WH based on assumptions of

constructivism, reflective practice, gender equality, and current standards of teacher training
in Poland and EU countries, bringing a qualitative change in preparing students for the
profession.

2) Creating opportunities to enhance knowledge and develop factual-methodological
competence by teachers-tutors.

3) Acquainting students with the latest educational and teaching methods and examples of their
application in the educational practice. 

4) Including IT/ITC technology in the teaching process connected with the organization and
implementation of the teaching practice with the use of the educational platform.17
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5) Establishing permanent cooperation of the Faculty of Humanities with schools and leading
organs.
As part of the project, objectives with the use of electronic multimedia, including

information technology are also implemented, i.e.:
a) starting www.praktyki.wh.umcs platform containing teaching and training materials for

students and teachers connected with the teaching practice;
b) completing 90 hours of training by 360 teachers, including 45 % of conducted classes

through the e-learning method from the educational platform;
c) running an interactive mentor self-study course on the Moodle platform;
d) surveillance of classes and documenting them with the aid of the latest means (cameras and

digital cameras) which allows for extensive and frequent analysis of evaluated lessons;
e) the whole teaching practice is supported and controlled by the educational platform, all the

materials necessary for the implementation of the practice are in an electronic version on the
platform and at any time may be used by students-trainees and teachers. 
As mentioned above, the platform also serves as a base in which documents on the teaching

practice are held. Both teachers and students get the documents needed in the teaching practice
beforehand, however, in the case of loss, damage you may at any time print the necessary
documents. The use of the e-learning platform undoubtedly has many advantages: enhancing
communication, saving time, (i.e. the part of the tasks is carried out by students at home), it is a
knowledge base, etc. In conclusion, one ought to ask if there any problems with the use of the
e-learning platform? Yes, but they result rather from the lack of broader experience by both
teachers and students of e-learning trainings. Students complain, among others, at time-
consuming courses. This is caused by the transformed content from traditional exercises on the
platform. Lecturers often forget to change their work style. There are also technical problems,
for example students, in spite of requests still use the explorer browser which does not work well
with the Moodle platform.

However, we are aware that these are the typical problems when it comes to implementing
this type of projects which, well conducted, will bring notable effects in improving the quality
of education.

Resumé

Multimédia v přípravě učitelů dějepisu. Na příkladu projektu www.praktyki.wh.umcs

Studie se zabývá uplatněním médií v přípravě budoucích učitelů dějepisu. Využití počítačů ve výuce
přináší nové možnosti, např. zapojením multimediálních programů, internetu nebo e-learningu, nepo-
chybně vede k zatraktivnění výukových hodin a umožňuje studentům rozvíjet jejich schopnosti. Žijeme ve
světě stále více ovládaném moderními počítačovými technologiemi, počítač se již stal důležitým kompo-
nentem našeho profesního i osobního života a jeho role stále roste. Ve věku globalizace klade výuka na uči-
tele velké nároky na poli informačních technologií. Učitel je nucen zvládnout a využívat rostoucí objem in-
formací o světě a rozvíjet tuto schopnost i v případě žáků. Současnost vyžaduje urychlení procesu výuky 
i učení, a proto je třeba v rámci didaktiky věnovat zvýšenou pozornost práci s počítačem. Studie přináší
konkrétní příklad využití e-learningu při přípravě studentů v rámci jejich odborné praxe.  
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MEDIAVAL ART WEBSITES AS A SOURCE 

OF HISTORICAL IMAGES: COGNITIVE PROBLEMS

JOANNA BUGAJSKA-WIĘCŁAWSKA

In this article an attempt is made to analyse the quality and effectiveness of information offered
by the most popular websites in Poland. The selection was made on the strength of proposals by
the browser “GOOGLE”. Dates that would allow pupils to broaden their ideas about medieval
art were searched. The biggest barriers recognized by pupils surfing the most popular web sites
are mentioned. Sources of texts that pupils use to copy are noted. 

Key words: medieval art; websites; historical images

Contemporary socio-economic reality is based on information technologies and requires the
development of skills needed to move both efficiently and effectively in this reality. This is
beyond argument. All the more education ought to make use of these sources of information and
communication because it is a system of education – programs and the work of teachers that
prepare children and the youth for adult, professional life. Topic experts call for designing 
a model in which media transmission and teacher activity would find place in.1

A man using multimedia information is characterized by T. Barski as a “communicating,
creating and transforming knowledge inquirer”.2 First, therefore, teachers have to learn how to
search for sources of knowledge and how to transform it: analyze and synthesize it. Current
social expectations towards educational activities concentrate on developing creativity, on
perceptual skills and the search for logical solutions by students instead of just processing data.
Therefore, it ought to be necessary to teach children the ability to use the techniques aimed at
solving problems, and then require the practical use of WWW database. A frequent charge,
unfortunately supported by overused practice, is a remark that students mindlessly copy online
texts. This risk is minimized through teachers’ creativity by using creative ways of working up
thesis topics. The task consisting of repeating rigid questions and then expecting practical ways
to cope with it is, by all means, a naive expectation.3

A textbook is, undoubtedly, at the forefront of the most available sources of information to
students. Among its determining factors are: easy access, ready, organized and verified in all
aspects (factual, methodological, orthographic and grammar) material, additional accessories in
the form of questions, maps, illustrations and all kinds of diagrams. However, even the best
designed, hypothetically perfect textbook would have drawbacks. It refers, first of all, to the
stability of historical narratives, a common feature of all printed texts. Knowledge, a story span
by the narrator is always a closed, finished one. Any supplements, enrichment of historical
content are connected with a tremendous amount of effect (working with text), means
(requirements of the economics publishing process) and time – required both by the author and
by the publishers for the final work to publish. The linearity of the text always imposes on us the
same, explicitly defined beginning and in the same way constructed ending. It is always 
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a strange creation for a reader, the author’s with all its consequences in the form of a top-down
hierarchy of the importance of facts and historical phenomena.4 Such a structure does not
prompt to creativity – neither to action, nor to thoughts. 

The available narration in printed form is rigid as well. All that determines its lower
attractiveness and limited range of impact when compared with network resources. 

Knowledge gained through free, creative navigation between WWW resources is often
compared to the structure of a root where logical connections between individual modules-
problems of knowledge form “hypertexts”, called by some authors “multimedia post-historical
counter-narrative” which is a peculiar “history game”.5 Its form depends only on the author of
the hypertext, the searcher of answers. 

It is not our intention to persuade to use multimedia resources for educational purposes. We
believe that such considerations were taken into account two or three decades ago. Multimedia
and the Internet offering access to unlimited sources of information is a part of the human world
and if we have any doubts in this respect, these arise due to our imperfections: skills and
methods of using the database. We do not examine the problems of using the Internet safely as
well.6 We wish, however, to draw attention to completely different perceptual possibilities which
open up during the participation in a computer game or during “surfing” the web. 

The data contained on CDs attached to textbooks as supporting materials would have 
a similar structure. Their usage is, undoubtedly, easer, one cannot “get lost” among, for example,
poorly designed websites. It does not require such amount of effort – it is, therefore, more
economical and of course safer for young users. On the other hand: CD materials are of closed
form, one cannot use them in such a creative way as it happens in the case of searching based
on hypertext.7

Let us begin then with a logical, cognitive difference between the traditional knowledge
acquisition from printed sources and the knowledge gained on the basis of information found in
the Internet. In both cases, locating sources of knowledge and critical selection of interesting
content is required. 

The opportunities of gaining knowledge through the Internet encourage, therefore, not only
to assess students’ final answers but also to trace the path through which the answers were
formulated. A practical hint or a requirement is, therefore, to make a stipulation about the
minimum usage of websites. 

Getting information from the Internet is commonly understood as easy, it does not require
any effort, work or time. It is, probably, the fastest way of acquiring data. It is important to
realize, however, and make students aware of the fact that database is not the same as
knowledge-messages organized in some logical structure. The Internet is a database but it does
not offer the final knowledge.8 Therefore, one ought to pay special attention to enhancing
students’ ability to selecting and acquiring data.

87

MEDIAVAL ART WEBSITES AS A SOURCE OF HISTORICAL IMAGES: COGNITIVE PROBLEMS

4 WITEK, P.: Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy „przedstawia-
nia” przeszłości w epoce ekranów. In: Dytman-Stasieńko, A. – Stasieńko, J. (edd.): Język a multimedia. Wrocław
2005, s. 373f.

5 Ibidem, s. 382, 384, 385.
6 WALAT, W.: Podręcznik multimedialny. Teoria – metodologia – przykłady. Reszów 2004, s. 66, 67.
7 Wikipedia. Wolna encyklopedia. Hypertekst [online]. © 2012. Available on:  http://pl.wikipedia.org/Wiki/Hipertekst

[cit. 2011-11-28].
8 LEDZIŃSKA, M.: Nadprodukcja informacji jako wyzwanie edukacyjne-perspektywa psychologiczna. In: Rado-

choński, M. – Przywara, B. (edd.): Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczno-kulturowe i edukacyjne spekty
społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów 2004, s. 23f.



I have decided to trace the information concerning the medieval art in order to explore both
the possibilities and the cognitive barriers which can be encountered by students obliged to
complete their written assignments on this topic. I have also searched for arguments which
would explain the widespread enthusiasm about searching for information on the web. I have
chosen this subject matter because students would become familiar with the medieval art, in
particular with the Romanesque and Gothic architecture considered accessible already in the
elementary school. In my opinion, however, students may encounter many cognitive barriers
resulting from a high degree of abstract concepts typical of the subject. What I mean is a logical
process connected with attention and intuition referring to images consisting of elements or
observed objects.9 Therefore, I have considered this topic as an issue and started to observe how
it can be solved basing on the Internet websites.

When typing the term “medieval art” on polish websites, one can be refered to the most
popular sites: sredniowiecze.klp.pl; www.bryk.pl; sciaga.pl; blaga.pl; pl.wikipedia.org/wiki/;
www.interklasa.pl; www.interia.pl; www.wypracowania24.net; historia-online.pijarzy.pl;
pl.shoong.com; www.historiasztuki.com.pl. Individual users’ addresses are also available. In
addition, Google search (browser) offers keywords: medieval painting, the Romanesque style,
Gothic art, medieval architecture, medieval music, the Middle Ages, medieval literature,
medieval art of Poland, medieval art of Europe.10 If we trace the above mentioned websites 
– the choice is enormous. And these are just the very first three websites offered by the browser. 

Logically speaking, one ought to search for illustrated images – since it is impossible to come up
with ideas about art without previously watching its model works – I have chosen a website with
illustrations: images of medieval art.11 When the user selects the first icon, the browser directs him
or her to witryny blaga.pl. The website presents a number of beautiful illustrations but not all of them
relate to the Middle Ages which can mislead students and, undoubtedly, lead to cognitive confusion.12

When selecting the first of the offered illustrations, the website displays pictures of the
interior of a Gothic cathedral and we may presume that this is a cathedral – due to its
architectural structure, yet the picture is not signed and no information from the text refers to
it.13 As a matter of fact, it only contains general, incoherently formulated information, for
example: “Medieval sculpture was connected with architecture because the former served as an
ornament. It mainly presented – similarly to paintings – religious content or ideas. St. Mary’s
Altar by Veit Stoss, a very popular gothic sculpture of one of the greatest artists of the Middle
Ages, serves as an example. The sculpture is located in Cracow.”14

Users of this website must demonstrate their self-discipline and determination when
searching for specialist information because apart from the terms connected with art visible on
accompanying additional information space, the website offers for example “Rock and metal
bands”, and the recommending text is about OASIS band. There is a temptation, therefore, to
“surf” more attractive “waves”.15
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9 GÓRNIEWICZ, J.: Sztuka i wyobraźnia. Warszawa 1989, p. 5, 7; KUKSEWICZ, Z.: Wyobraźnia jako władza duszy.
(Na przykładzie poglądów Michała z Wrocławia i Jana Z Głogowa). In: Michałowska, T. (ed.): Wyobraźnia śred-
niowieczna. Warszawa 1996, p. 13.

10 Available on: http://www.google.com/search?q=sztuka+%9Bredniowiecze&rls+com.microsoft [cit. 2011-09-26].
11 Ibidem.
12 Available on: http://www.google.pl/search?q=sztuka+%C5%9Bredniowieczna&hl=1&nord=1T4SUNA_enPL

317PL211&site=webhpp&prąd=imvn&tbm=isch&tbo=u&Skurce=univ&SA=X&ei=hoXPTqqLI5HCswa-
gooWsDA&sqi=2&ved=0CHIQsAQ&Biw=501 [cit. 2011-11-25].

13 Available on: http://blaga.pl/Sztuka_sredniowieczna.html [cit. 2011-07-05].
14 Ibidem.
15 Ibidem.



When selecting the headword “medieval art” on klp.pl website, one can see the content put
in order: the Romanesque art, Gothic art – architecture and sculpture, Gothic art – painting. One
can also find short information here with the possibility of extending it through the option
“more”. The lack of hypertext is a cognitive barrier to this collection. Although such terms like
“stained glass”, “mural” are marked with bold type, for a beginning history explorer, with
absolute certainty an elementary school student or even a secondary school student, it would be
more appropriate to use a reference which would explain the above mentioned terms.16 Clear
arrangement of medieval art styles: architecture and the multitude of signed illustrations
presenting examples of medieval structures is an unquestionable advantage. However, for an
unknowledgeable user – it is not enough – the descriptions are missing which would exactly
demonstrate individual architectural solutions. Painting is illustrated with Giotto’s beautiful
works. However, it is far too one-sided presentation for a student showing the decline of
medieval style. The English captions under the illustrations may also pose some difficulty.17

Webside www.bryk.pl is a popular. Our subject matter can be elaborated on the topic:
Medieval art – its characteristics and works. There are additional sections: reading, works,
dictionaries, add a work, exams, how to write, forum – and here the administrator predicted its
usefulness for elementary and secondary school students.18 Information on art is given in an
accessible form, though the lack of illustrations complementing the text is a drawback. If we
read on the subject of defensive functions of structures, then we are given information in
brackets concerning how they exhibited these functions (“they were additionally surrounded by
walls and moats”). Similarly, in the case of painting the content was defined as “allegorical and
symbolic”, we read about “rigid facial expressions of saints”,19 most commonly used colors by
artists. On the basis of such constructed text the reader is able to create the images that would
introduce him to the characteristics of medieval art. But an elementary school student or even a
secondary school student may have problems with reading comprehension. Next to an explained
term “rose window” (“a round window with stained glass”) we find expressions belonging to a
typical professional jargon: “under constructed walls” that are not built. For more demanding
www.bryk.pl website recommends works: The theme of ‘dance macabre’ in medieval literature
and art; Comparative analysis of Hans Holbain’s woodcuts and the Conversation between
Master Polikarp and The Death; Allegorical nature of medieval art and literature; Medieval art;
The Middle Ages as a period of superstition, ignorance and benightedness. When quoting
various examples of medieval texts and works of art take a position on this statement.20

Another website interia.pl offers other kind of information. The subject Medieval art was
elaborated on the basis of websites: 
http://edusek.interklasa.plartykuly/artykulida/4353/idc/17/; 
http://www.xiv-lo.krakow.pl/~abanka/malarstwo/religijne.html;  
http://republika.pl/dysku/średniowiecze/sztukasr.htm; 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt.21

Information contained here supported by medieval miniatures are illustrative but they seem
to be appropriate for high school students. As an example, let us quote a fragment of the text:
“The Romanesque painting is characterized by the lack of perspective-unreality and by the

16 Available on: http://sredniowiecze.klp.pl/ser- 207.html [cit. 2011-07-05].
17 Available on: http://sredniowiecze.klp.pl/a- 6305.html [cit. 2011-11-26].
18 Available on: http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_polski/%Bredniowiecze/5053- [cit. 2011-07-05].
19 Ibidem.
20 Ibidem. 
21 Available on: http://sztuka.sredniowiecza.w.interia.pl/pliki/malar/mal.html [cit. 2011-10-10].
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attempts to present the world in a subjective way, a total absence of plans and dull scheme, e.g.
the miniature of the Code of Pułtusk.” The same text contains logical and spelling errors. For
instance: “Thatched structures, that is teams of craftsmen of different specialties working on the
design and construction of structures, had easy structure and wider range of activities.”22

No analysis of online resources would be complete without considering texts available on
Wikipedia, the free encyclopedia. The subject of medieval are is presented in great detail,
supported by illustrations and divided into a number of sections: the Romanesque architecture,
Gothic architecture (in English, France, Spain, Germany, Poland, Scandinavia, the Netherlands,
Italy and Central Europe).23

Websites The Romanesque Architecture and Gothic Architecture contain extensive
information supported by numerous illustrations depicting the Romanesque and Gothic
structures. The captions under the illustrations indicate their location. However, the content is
directed towards experienced users. High text difficulty marked by professional terms that are
not translated, (for example: “ostrołukowe łęki międzynawowe”, “machicolations”, “tracery”,
“wimperg”, “ogival cradle vault with lunettes”, and many others prove this fact.24 That indicates
that the text is addressed to a group of professionals, most probably to art historians and
architects. Even a historian would encounter here cognitive barriers.

Zadane.pl; zaliczaj.pl; ściąga.pl; Ściąga-eduseek belonging to interklasa.pl belong to another
group of information. These are the most popular websites among young users including
complete assignments, the so called “readymade assignments”. A brief characterization of the
Romanesque and Gothic style was placed on the last website by one of the users. This is a typical
example of an “original”, rough and oversimplified note which shows the immaturity of the
author’s knowledge. Let us quote several features that are to constitute the examples of the
Romanesque style. The author claims that these were among others “massiveness and simplicity
of structures, thick walls, simple low reliefs”25 – therefore the note suggests rather a primitive
style. When describing the Gothic architecture, in turn, the author mentions “thin, [sic!] walls
and trusses”. Additionally, the reader learns about “the spirituality of the Gothic architecture”
and that one can “notice chiaroscuro”26 in the interior. If such information is to give us an idea
about the Gothic architecture – we can only have a hazy idea of Gothic cathedrals similar to that
of houses of cards!

Websites devoted to specialists, professionals or fanatically involved users are another
category. Let us mention here historycy.org website; which can direct users to another website
www.templiariusze.org/katedry1.php where one can find some valuable information contained
in the text: “Katedra. Sztuka blasków i pielgrzymowania światła.”27 The text is supported by
beautiful illustrations which perfectly activate our imagination. It is doubtful, however, that a
young user would reach the website. Instead, an inquisitive and creative teacher would direct a
user to the website. Therefore, a student would get a hint concerning a reliable source of
information but would be deprived of independent research. As a consequence, such way of
gaining information would be effective but would not allow students to develop their skills of
selecting sources, creative selection of information and finally – would deprive a student of a
possibility of creating individualized narrations. 
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22 Ibidem. 
23 Available on: http://pl.wikipedia.org.wiki/Architektura_gotycka_w_Polsce; [cit. 2011-10-18].
24 Ibidem. 
25 Available on: http://eduseek.interklasa.pl/sciaga/praca.php?idp=140 [cit. 2011-11-28].
26 Ibidem. 
27 Available on: http://www.temlpariusze.org/katedry1php [cit. 2011-10-24]. 



It appears, therefore, that working under the guidance of a teacher is by far the basic form
and method of developing the ability to work with the Internet as a database appropriate both for
elementary and secondary schools. A user is limited by far too many cognitive barriers in the
Internet sources. There is a multitude of information. Most of them contains repetitive material.
In order to reach more interesting and original content one needs determination, excellent
knowledge of the subject of the research and criticism. An elementary or secondary school pupil
certainly does not possess these skills. One cannot expect of a pupil to create a creative
assignment using the material from websites. It seems that in the early stages of education,
students’ usage of the Internet should be subject to greater control and conduct of a teacher who
ought to be knowledgeable about websites content and possible redirections. And then use them
appropriately – at least at the initial stage of using information from the Internet – in history
teaching/learning. It is necessary to become skilled at using the Internet. It is important to adopt
and select methods that would help meeting the educational standards in the case of using
websites. Otherwise, a student will find the Internet a waste of time or a duplication of simple
solutions.

Finally, it is worth recalling an old and well-known principle that the effectiveness of the use
of different sources of knowledge is directly proportional to students’ knowledge and skills. The
Internet resources do not bring a revolution in this respect. And vice versa, they require even
greater ability to analyze the material, and an intelligent mind. Attention to that mind depends
on professional working and teacher’s and student’s cooperation.

In the final consideration I wish to quote a note placed on thematic space “unusally on art“
on blaga.pl. Those, however, who seek some alternative ways of becoming knowledgeable in
this area will be very disappointed. Let us quote the note in order to confirm our hypothesis that
the Internet resources, to a small extent, contribute to stimulating young students’ imagination:
“Art is really beautiful and there is no doubt that it is popular with many people […].
Unfortunately, it is difficult nowadays to think of something that has not been on a large scale
yet. This is why art is considered very hard these days […].”28

Allow me, Reader, not to comment on this truly avant-garde commentary.

Resumé

Středověké umění na webových stránkách jako pramen historických představ

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že na úrovni základní školy žák není schopen kreativně využít we-
bové stránky bez pomoci vyučujícího. Aby dospěl k hodnotným a zajímavým informacím, musí být vytr-
valým a kritickým badatelem. Tyto schopnosti dítě většinou nemá. Důležitou úlohou učitele je proto nau-
čit žáka odpovídajícím metodám hledání na internetu. Je to možné jen tehdy, bude-li se on sám v internetu
dokonale orientovat.

28 Available on: http://blaga.pl/nietypowa-sztuka.htm [cit. 2011-20-25].
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MEDIÁLNÍ ASPEKTY PŘI VYUŽÍVÁNÍ HISTORICKÉ PAMĚTI 
VE VÝUCE DĚJEPISU

FRANTIŠEK ČAPKA

The paper performs an analysis of the concept of historical (also collective, social) memory by
analyzing the approaches of the main representatives of the social memory concept 
(M. Halbwachs, P. Nora). It confronts their attitudes with the opinions of Czech historians 
(Z. Beneš, H. Hroch). In conclusion, it approximates the potential of utilizing historical memory
in designing media education in the context of teaching school history in Czech schools. It also
offers possible basic approaches on part of pupils.  

Key words: historical memory; collective memory; social memory; history; places of memory;
historical consciousness

Na úvod si připomeneme některé teoreticko-metodické otázky, které se vztahují k proble-
matice historické paměti (nebo též kolektivní či sociální paměti). V sociálních vědách je tento
pojem definován coby fenomén, pro jehož charakter je podstatné a určující sociální prostředí
(tedy např. rodina, náboženská skupina nebo i národ). Jedinec se pak ztotožňuje s událostmi či
osobnostmi historického vývoje, které považuje za důležité právě uvedená skupina, resp. pospo-
litost (národ), k němuž náleží. Z toho pak vyplývá, že tyto sociální skupiny disponují vlastními
společnými představami o dějinách, ale na rozdíl od historických věd (historického zkoumání),
které se snaží co nejvěrněji reflektovat, popsat a analyzovat dějinné události a skutečnosti,
kolektivní (sociální) paměť pracuje pouze s úzkým výběrem historických skutečností, které pak
může (případně) deformovat podstatně více než historiografie. S pojmem sociální paměť úzce
souvisí také „sociální zapomínání“, tedy skutečnost, že některé historické události jsou účelově
opomíjeny až zapomínány, případně deformovány do roviny potřebné pro danou vládnoucí ide-
ologii. Pojem „paměť“ je tedy využíván zejména v sociologii a také v antropologii; zde bývají
jako zakladatelé koncepcí sociální paměti uváděni především francouzští sociologové – nejdříve
Maurice Halbwachs (dvacátá léta 20. století) a od osmdesátých let pak Pierre Nora. 

Podle Halbwachse (připomeňme jeho práce Společenské rámce paměti a Kolektivní paměť)
se paměť konstituuje, funguje a reprodukuje v určitých „sociálních vztahových rámcích“, které
jsou vytvářeny lidmi žijícími ve společnosti; v nich jsou vzpomínky fixovány a vyvolávány, jimi
je určena významnost toho, nač vzpomínáme. Jsou to, jak uvádí, „orientační body v prostoru 
a čase, historické, geografické, biografické, politické pojmy, běžná zkušenost a známé způsoby
nazírání“. Na sociálních vztahových rámcích záleží, co všechno a jak se do paměti ukládá, co se
v ní udržuje a upevňuje, a naopak na co se zapomíná. Tyto rámce představují dynamické struk-
tury, které jsou vytvářeny prvky představujícími a organizujícími vzpomínání. Jako podnětné
pro nové směry výzkumu jich užívá i historiografická věda.1 Byl to právě Nora, který svou pra-
cí Místa paměti (Le lieux de memoire) znovu oživil problém kolektivní paměti; v předmluvě
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1 ŠUBRT, J. – PFEIFEROVÁ, Š.: Nástin teoreticko-sociologického přístupu k otázce historického vědomí. In: Šubrt, J.
(ed.): Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín 2010, s. 28; KVASNIČKOVÁ,
A.: Kolektivna pamät a náboženstvo. In: Šubrt, J. (ed.): Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie
a výzkum. Kolín 2010, s. 47–48. 



práce najdeme tuto definici paměti v konfrontaci s historií: „Paměť, historie: nejde vůbec 
o synonyma, a my si uvědomujeme, že stojí v každém bodě proti sobě. Paměť je život, který vždy
nesou skupiny živých, a právě proto je v neustálém vývoji, otevřena dialektice vzpomínky a zapo-
mnění, nevědomá ohledně svých postupných deformací, vydána každému užití a zneužití, schop-
na dlouhých období skrytosti a náhlých znovuoživení. Historie je vždy problematickou a neúpl-
nou rekonstrukcí toho, co už není. Paměť je fenoménem vždy aktuálním, poutem prožívaným ve
věčné přítomnosti; historie je zobrazením minulosti. Protože je citová a kouzelná, paměť se snáší
pouze s těmi detaily, které jí vyhovují; živí se vzpomínkami, které jsou nejasné, rozporné, obecné
nebo nestálé, konkrétní nebo symbolické, je náchylná ke všem přenosům, zastíráním, škrtáním
nebo projekcím. Historie jakožto úkon intelektuální a zesvětšťující vyžaduje analýzu a kritickou
rozpravu. Paměť usazuje vzpomínku v posvátnu, historie ji z něj vyhání a vždy ji převádí do pró-
zy. Skrytá paměť skupiny, kterou sjednocuje, což řečeno spolu s Halbwachsem znamená, že exi-
stuje tolik pamětí, kolik existuje skupin; paměť je přirozeně mnohočetná a zmnožovaná, skupi-
nová, vícenásobná a individualizovaná. Historie náleží naopak všem a nikomu, což jí propůjčuje
sklon k tomu, co je univerzální. Paměť zapouští kořeny v konkrétnu, v prostoru, gestu, obrazu 
a předmětu. Historie ulpívá pouze na tom, co trvá v čase, na evolucích a na vztazích mezi věc-
mi. Paměť je absolutnem a historie zná jen to, co je relativní.“2 Tuto definici dále rozvádí
Zdeněk Beneš konstatováním, že kolektivní paměť je tvořena obsahy, kterými mohou být 
i mytické představy, pověsti, vzpomínky na historické události a osobnosti, tradice a zvyky.

Na toto Norovo pojetí navázal především bulharsko-francouzský historik Tzvetan Todorov,
který nejenže zdůrazňuje protikladnost historie a paměti, ale také jejich komplementaritu, tj.
vzájemné doplňování. Podle něj chce historie být objektivní, paměť si naproti tomu uchovává
„stopu“, kterou historické dění zanechává v naší duši. Paměť je proto individuální, a tudíž 
i selektivní, je „základem každého vztahu k minulosti“, tj. tvoří specifický typ faktografičnosti,
která je do sebe uzavřená, a proto sociálně nepřenosná. Paměť se stává součástí veřejného dis-
kursu až zobecnění, takže z našeho prožitku se pak stává událost, která může přecházet namísto
časovosti k trvalé přítomnosti, což znamená, že minulost jako by se „vracela“ k současnosti. 
A to je cesta praxe nedemokratických režimů, které se snaží ovládnout paměť, „vymazat ji“ 
a nahradit případně novou pamětí. Paměť může však být „vymazávána“ i jinak, jak uvádí Todo-
rov, a to prostřednictvím přemíry informací.

Z českých autorů, kteří se zamýšleli nad problematikou historické paměti, je možné vedle
Zdeňka Beneše uvést i Miroslava Hrocha. Kolektivní paměť nepovažuje Hroch za komponentu
historického vědomí, nýbrž za nejvýznamnější podobu jeho aktualizace, jeho společenské funk-
ce. Kolektivní pamětí rozumí aktualizované, verbalizované a obvykle také institucionalizované
složky, informace, které ze souboru historického vědomí vybírají jistý fragment předešlých
událostí, přičemž tento výběr je motivován snahou dosáhnout v současnosti předem určených
cílů. To předpokládá, že tento výběr historických informací bude víceméně upravován a bude 
s nimi účelově manipulováno. Hroch si klade otázku, zda kolektivní paměť je vůbec schopná
přežít tento „aktualizační tlak“, vyslovuje přesvědčení, že postupně slábne a snad se i proměňu-
je a stává se součástí dobového diskursu, případně předmětem komunikace napříč společností.
Tam, kde se jedná o často uváděná „místa paměti“, předpokládá se značný stupeň konsenzu dané
společnosti o tom, co bude jako místo „její“ paměti akceptováno. Historickou paměť lze pak,
zvláště vztahuje-li se k jednomu „místu“, poměrně snadno zkoumat jak staticky, tak v její
proměnlivosti. Hroch se rovněž zamýšlí nad přístupem k výzkumu historického vědomí pro-
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střednictvím „míst paměti“, který je (podle něj) nejenom selektivní, ale i manipulující. Manipu-
lací zde můžeme rozumět postup, jenž volí jisté „místo paměti“, a tato volba, jež je subjektivně
zdůvodněným výběrem jisté události, je následně předkládána jako objektivní danost; vybírá si
totiž jistý proces nebo jev z minulosti, který je implicitně natolik významný, že si „paměť o něm
zaslouží stát se předmětem výzkumu“. Tento výběr však není primárně určován významem
samotné události, nýbrž hodnocením jejího místa v historickém vědomí; takže například přízni-
vec první republiky si zvolí jako místo paměti letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka, naopak pro
jejího kritika je takovým místem kupříkladu duchcovský viadukt, u něhož došlo 5. února 1931
ke střelbě do hladového pochodu nezaměstnaných. Přitom ani jeden z uvedených příkladů nebu-
de primární výpovědí o stavu historického vědomí a jeho vývoji.3

V rámci historických věd se historická paměť nejčastěji zpracovává v souvislosti s tzv. dru-
hým životem, tedy s tím, jak je určitá významná historická osobnost, událost či fenomén vnímán
v historickém povědomí mladších společností. Historická paměť pak představuje pro historiky
specifický druh historického pramene, který dotváří komplexní obraz zkoumané společnosti.
Zároveň se studuje coby jev: 1) podléhající svému vlastnímu vývoji; 2) změnám jak v čase, tak
i v prostoru, protože u různých kultur může být charakter a intenzita historické paměti rozličná.
Historikové se zabývají způsoby: a) jakými se paměť přenáší (např. ústní tradicí, psanými tex-
ty, obrazy, pomníky, náhrobky, pevnosti, suvenýry, oslavnými akcemi apod.); b) jakými je pa-
měť zakomponována do prostoru (např. prostředím hradů, zámků, historických paláců, divadel,
továren, nádraží apod.); c) jakými je paměť využívána, příp. i zneužívána (vládnoucí vrstvou,
ideologizací v procesu vzdělávání na školách, celoživotním vzděláváním a dalšími prostředky
působení i na dospělou populaci apod.); d) jakými byl prováděn výběr témat, tedy poměr a vztah
mezi tzv. nosnými a opomíjenými tématy. 

Nyní několik poznámek k problematice využívání historické paměti při koncipování medi-
ální výchovy v rámci školní výuky na českých školách. Teprve od devadesátých let minulého
století se i u nás začala rozvíjet mediální pedagogika, přičemž za její cílovou skupinu nejsou
považováni jen učitelé a žáci, ale i další sociální skupiny, jako např. senioři nebo lidé s nižším
dosaženým vzděláním. Dnes je Mediální výchova zahrnuta do celku rámcového vzdělávacího
programu jako jedno z průřezových témat: prostřednictvím rozborů výukových témat v dějepi-
se a vytyčováním návrhů vlastních projektů za pomoci mediálních aspektů lze v žácích sou-
stavně dále rozvíjet jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, nau-
čit je využívat mediální nabídku a případně také naučit je mít od ní odstup. V žácích je třeba
rozvíjet mediální gramotnost do takové úrovně, aby využívání médií byla činnost, kterou 
v budoucnu bude mít jedinec pod vlastní kontrolou tak, aby dokázal rozlišit kvalitní a dobrá
média od těch bulvárních a špatných. Zde jistě neuškodí připomenout rozšířený názor ve společ-
nosti, že média často přistupují k historickým tématům tendenčně se snahou některé věci zkre-
slovat (citát z průzkumu: „[…] zdůrazňují se ty skutečnosti a ta data, která politická reprezen-
tace potřebuje, přičemž mnozí novináři, případně média obecně, to ještě zkreslují 
a zjednodušují“). Nezřídka se objevuje povzdychnutí nad nízkou objektivitou výkladů dějin, 
s nimiž je možné se v médiích setkat. 

Ve výuce dějepisu mediální výchova může poskytnout žákům například poznatky o souvis-
lostech mezi vývojem médií a vývojem moderních společností, o institucích, na nichž tyto spo-
lečnosti stojí, o vzniku a vývoji veřejné sféry apod.4 Obecněji můžeme shrnout, že hlubší vyu-
žívání aspektů historické paměti ve školní výuce dějepisu v rámci realizace rámcového
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telského zájmu: teorie a výzkum. Kolín 2010, s. 32–33. 
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vzdělávacího programu může vést ke dvěma základním přístupům ze strany žáků: 1) ke kri-
tickému pohledu na reálně existující média; 2. k vlastní mediální produkci, realizované v již při-
pomenutých dílčích projektech a ve vyšších ročnících také například v podobě školních časopi-
sů.5 Zde bych jen připomenul, že v učebnici Dějepis. Novověk, moderní dějiny pro 9. třídu ZŠ 
a kvartu víceletého gymnázia, nakladatelství Nová škola, Brno 2010, s. 128, je jako jeden z návr-
hů uveden projekt nazvaný Paměť lidí.6 Podobných inspirativních projektů bychom přirozeně
mohli nabídnout více. 

Summary

Media Aspects in Using Historical Memory in History Teaching

In the introduction, some theoretical and methodological questions are briefly mentioned, related to the
issue of historical memory (also collective or social memory). The attitudes of two main representatives of
the concept of social memory – Maurice Halbwachs and Pierre Nora – are illustrated in more detail. It is
Nora’s definition of memory which is confronted with the opinions and views of Czech historians Zdeněk
Beneš and Miroslav Hroch on this issue. They introduce historical memory as the specific kind of 
a historical source, which completes a comprehensive picture of a society surveyed. In conclusion, the
author provides some comments on the topic of using historical memory in designing media education in
the context of school education in Czech schools; included is also the suggestion of what knowledge can
be provided by media education to pupils in terms of the connection between the development of the media
and the development of the modern society.

5 MIČIENKA, M. – JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy. Praha 2007, s. 12. 
6 ČAPKA, F.: Dějepis. Novověk, moderní dějiny pro 9. třídu ZŠ a kvartu víceletých gymnázií. Brno 2010, s. 128. 
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KONTEXTY MEDIÁLNÍCH ASPEKTŮ POMOCNÝCH VĚD
HISTORICKÝCH NA PŘÍKLADU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

MASARYKOVY UNIVERZITY

MARIE MAREČKOVÁ – OTTO KRYZAN

Study about working of the Information system of Masaryk-University on the education of
auxiliary historical Scients can point out current situation in the area of modern computer data
processing of office administrative work, emphasize probleme of finding forgery and of
protection against abuse. 

Key words: Information system Masaryk-University; current situation; computer data processing;
office administrative work; problem of finding forgery; protection against abuse

Výuka historie podává přehled o vývoji společnosti, dokládá kontinuitu vědeckého myšlení
a jeho vazeb s tradicí i přítomností. Vedle vývoje názorů na minulost postihuje i vývoj metod
historické práce. Ve vědeckovýzkumné i pedagogické praxi pomocných věd historických 
i dalších historických disciplín jsou systematicky aplikovány moderní multimediální metody. 
V podobě Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) jsou s nimi studenti každo-
denně konfrontováni od počátku studia.

Při zápisu do prvního ročníku dostanou na studijním oddělení průkaz studenta, univerzitní
číslo osoby (UČO) a heslo a tím také možnost odkudkoli ze sítě internet nezávisle na úředních
hodinách fakulty pracovat s IS MU a provádět i některé zásadní úkony úřední povahy, jako je
zápis předmětů, přihlášky ke zkouškám apod. Jsou informováni, že pokud připustí zneužití své-
ho hesla, odpovídají za případný incident, a že úkony provedené v IS MU mají stejnou platnost
jako úřední písemnosti.1

Takto získaný systém poznatků lze prakticky aplikovat při výuce diplomatiky a současně
aktualizovat modernizaci její orientace. Tato pomocná věda historická se zabývá studiem listin
a jiných písemností úředního původu a hodnotí je po stránce vnější úpravy i vnitřní skladby jako
produkty určitého právního, sociálního, ekonomického i kulturního prostřední v souvislosti 
s dějinami institucí (kanceláří), v nichž vznikly.

Moderní diplomatika jako pomocná věda historická zkoumající písemnosti úřední povahy 
s právní působností se v současné době orientuje i na písemnosti zpracované počítači prostřed-
nictvím programů, tj. algoritmů přeložených do strojového kódu počítače, s jejichž pomocí jsou
řešeny konkrétní úkoly (tzv. software). K pramenům zachyceným a zprostředkovaným novými
nosiči informací se totiž přistupuje jako k pramenům převoditelným na písemnou formu. Při
výzkumu a kritice informací sdělovaných počítači je nezbytná spolupráce s programátory, kteří
příslušné počítačové programy vytvořili. Zkoumají se totiž jak data zpracovaná počítači, tedy
informačními technologiemi, tak příslušné programy, aby byla zjištěna falza či nepatřičné inter-
polace a aby byly stanoveny osoby podílející se na práci s počítači a míra jejich kompetencí.
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Postup souvisí s aktuální oblastí počítačové kriminality, zahrnující nezákonné manipulace 
s počítači, daty nebo programy.2

Masarykova univerzita v této oblasti oficiálně zavedla od 1. března 1999 specifický infor-
mační systém. Úkony provedené pomocí tohoto systému měly od té doby stejnou nebo vyšší
platnost než úřední úkony učiněné klasicky na papíře. Po určitých zkušenostech v novele Stu-
dijního a zkušebního řádu z roku 2003 byl IS MU kodifikován, byly tedy rozvrženy administ-
rativní povinnosti učitelů i studentů, závazně realizované prostřednictvím informačního systé-
mu.3

IS MU měl zefektivnit administrativu při postupném přechodu Masarykovy univerzity na
evropský kreditový systém ECTS a umožnit větší volitelnost a prostupnost studia. Vhodný
komerční systém s obdobnými rozsáhlými službami a s respektováním stále se měnících poža-
davků nebyl na trhu k dispozici. Masarykova univerzita proto vlastními prostředky vybudovala
informační systém, který pokryl informační potřeby univerzity ve studijní a vědeckovýzkumné
oblasti i adekvátní potřeby v manažerské sféře. Hlavními zásadami jeho koncepce byly: 1) vše-
obecná osobní přístupnost pro celou akademickou veřejnost; 2) zapojení do administrativních
procesů s možností sledovat a modifikovat určité údaje; 3) zachování maximální různorodosti
podle specifik jednotlivých pracovišť na základě systému autentizovaných přístupových práv; 4)
prosazení nových možností komunikace se vzájemnou výměnou aktuálních zpráv a informací.4

IS MU byl budován paralelně jako interní informační systém, který členové univerzity pou-
žívají po přihlášení či autentizaci, i jako veřejný www internetový systém, volně dostupný
pomocí protokolu http. Autentizovaná část IS MU a systém přístupových práv jsou tedy jeho
podstatným základem. 

V současné době neslouží ISMU pouze jako elektronická studijní administrativa a výuková
agenda, komunikační možnosti IS jsou rozšiřovány. Postupně byla nastavena řada nových hro-
madných operací a mechanismů. V oblasti studijního procesu a administrativy byla zefektivně-
na studijní agenda pro posluchače a uchazeče (e-přihlášky), zavedeny agenda závěrečných pra-
cí, včetně jejich archivu, vkládání posudků a vyhledávání plagiátů, byla zkvalitněna publikační
databáze, rozšířeny služby pro učitele a studijní oddělení aj. Systematická podpora e-learningu
je provázena rozšiřováním služeb a funkcí v této oblasti. Pokračuje vývoj Obchodního centra
MU pro prodej vzdělávacích služeb, zboží a knih, poskytovaných za poplatek s využitím bez-
hotovostních plateb, inovace technologií, designu, aplikací a služeb pro absolventy, je zkvali-
tňováno řízení a organizace rozvojových projektů Masarykovy univerzity.5

Živý IS MU přinesl velkou změnu v univerzitní praxi. Samozřejmostí jsou elektronická
komunikace vyučujících se studenty i elektronické projednání určitých počinů právní povahy,
zveřejnění Katalogu předmětů a podpora prostupného studia, aktuální zkvalitnění a integrace
výuky, rozvoj e-learningu, diskusních fór, publikačního systému, služeb pro absolventy MU 
a nové možnosti zefektivnění komunikace a integrace. Tyto moderní trendy IS MU jsou
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uznávány akademickou obcí i komerční sférou a nesporně přispívají k šíření dobrého jména
Masarykovy univerzity doma i v zahraničí. 

Praktické poznatky z provozu IS MU umožní jejich vzájemné propojení s výukou diploma-
tiky. Současně se rozšíří mediální gramotnost studentů v souvislosti s aktuální situací moderní
diplomatiky v oblasti počítačového zpracování určité úřední agendy, tedy IS MU. Studenti
budou seznámeni s nevyřešenými problémy zjišťování falz, nepatřičných interpolací a nekom-
petentních zásahů uživatelů a vůbec s požadavky adekvátního zabezpečení a ochranou celého
systému před falzifikací. Těchto praktických poznatků využijí v odborné i pedagogické praxi 
v archivech, muzeích, ve školských a kulturních institucích, kde jsou aplikovány srovnatelné
systémy s obdobnými provozními a zabezpečovacími problémy. Pro absolventy se tak nabízí
náročná, ale podnětná oblast výzkumu a spolupráce nejen s programátory, ale i s uživateli
moderních informačních technologií pro úřední agendu.6

Široké spektrum témat a problémů dává výuce historie v kontextu aplikace multimediálních
programů výrazný interdisciplinární charakter. S tím souvisí i pluralismus metod, které je možno
aplikovat při odborné analýze konkrétních vývojových sociálních a institucionálních procesů 
a systémů. Také pro heuristiku přináší využívání mediálních aspektů mnoho nových plodných
badatelských podnětů.7

Summary

Context of the Medial Aspect of Auxiliary Historical Sciences for Example 
of the Information System of Masaryk University

Study about working, application and development of the integrated Information system of Masaryk-
University on the education of auxiliary historical Scients can point out current situation in the area of
modern computer data processing of office administrative work, emphasize probleme of finding forgery
and of protection against abuse. Practical problems about working of the Information system of Masaryk-
University facilitate connection with education of auxiliary historical Scients. Wide spectrum of subject
and problems provides the education of history in context of application of multimedial programme with
interdisciplinary character.
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FILM JAKO VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ A ANDRAGOGICKÁ
METODA VE VÝUCE

JAROSLAV BALVÍN

Film as a genre proves to be an important auxiliary method in the teaching of history, as it helps
passing historical facts to students in an effective manner. Moreover, if we present artistic
feature movies, in addition to documentaries, the films have not merely an informative, but also
axiological, ethical, as well as philosophical impact. Making use of this potential fulfills a
certain role in terms of knowledge, as well as in terms of social enlightenment. We point out this
fact in our chapter on the application of Socrates’ and Patočka’s philosophical interpretations
of educational development of students. Individual phases of this educational process are
documented in the American film Between the Lines. 

Key words: Film; history; education; philosophy of upbringing (behavioral philosophy)

Úvod

Pro výchovu a vzdělávání žáků ve školách (pedagogický rozměr eduace), ale také dospělých
v nejrůznějších formách vzdělávání (andragogický rozměr edukace) mají v současné době stále
větší význam moderní metody výuky, které překonávají dosud převládající verbální a frontální
způsob vyučování a v protikladu k této metodě se zaměřují na aktivizaci myšlenkového a hod-
notového světa žáka a studenta, dítěte, mladistvého i dospělého člověka. V tomto procesu
sehrává v rukách moderního učitele výraznou roli film.1 K tomu, aby plnil funkci nejenom úzce
informativní, ale aby působil na formování osobnosti vychovávaného a vzdělávaného objektu 
v celé své šíři, ve sféře estetické, etické i filozofické, je zapotřebí vědomého vedení učitele, toho,
kdo film ve výuce používá. Jinak samozřejmě bude používat, vybírat a následně interpretovat ve
výuce film učitel dějepisu, jinak učitel občanské výchovy, jinak učitel přírodovědých předmě-
tů,2 jinak pedagog a jinak také andragog. Avšak jedno by jim mělo být podle našeho soudu spo-
lečné. Měli by vycházet z jednoho společného východiska a nejobecnější pedagogické metody,
která vznikla zásluhou Sokrata již ve starověkém Řecku. Je to metoda tzv. otřesového proce-
su. Ani když je člověk seznamován např. se zákonitostmi života určitých živočišných druhů na
planetě Zemi, neměl by se vyhnout alarmujícím varováním (otřesením) před následky možného
katastrofického ekologického vývoje. Ani když je vychovávaný a vzdělávaný žák či student
seznamován pomocí filmu s otázkami druhé světové války a holocaustu, neměl by po shlédnutí
takových filmů zůstat neotřesen z projevů tohoto barbarství moderní doby, kdy, jak to popisuje
sociolog Zigmunt Bauman, se z židovského národa stal „lidský odpad“, určený k vyhlazení,
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kterému neměl nikdo z „civilizovaných“ pomáhat přežít.3 Důsledkem filmového zážitku těch,
kteří zhlédnou umělecký či dokumentární film, by neměl být pouze otřes z poznaného. Význam
vedení učitelem spočívá v naplnění celého systému otřesového procesu, jak jej popsal na zákla-
dě Sokratova učení náš významný filozof Jan Patočka ve své přednášce z třicátých let minulého
století s názvem Filozofie výchovy. Také pro edukaci je aktuální myšlenka filozofie výchovy, že
ovlivňování osobnosti učitelem v procesu edukace probíhá ve vědomí žáka několika etapami: 
– stud nad tím, že člověk neví, co v životě chtít a jaký má jeho život smysl;
– údiv nad tím, že jeho život může mít nějaký smysl a že osobnost může pronikat do podstaty

skutečného žití;
– zájem o ideu jako metoda, klíč, kterým osobnost může rozkrývat jsoucno a ptát se na jeho

smysl a který může používat pro optimální řešení životních situací.

Film může, a dobrý film musí, tento proces u diváka vyvolat. Nenechat ho lhostejným, ale
vyburcovat ho ze studu nad tím, jaké zlo lidstvo může v zájmu prosazování omezených a dílčích
zájmů způsobit. Avšak úlohou dobrého učitele je, aby tuto ideu ve vědomí žáka nejenom zvýraz-
nil, ale aby spolu s ideou filmu a spolu s žákem postoupil dále: od studu k údivu, že je možné 
s tím světem ještě něco dělat a mé JÁ v tom může sehrát svoji významnou roli. A následně
postoupit k zájmu o ideu, o to, že tento čin může mým systematickým úsilím měnit zlo a smě-
rovat věci, které mohu ovlivnit, pozitivní cestou. 

Použití filmu pro vzdělávání, či výchovu? Nebo obojí?

Při používání filmů ve výuce, zejména uměleckých, je třeba si uvědomit i otázku, zdali to
není něco nadbytečného, co by jen zdržovalo žáky od výuky, co by bylo zbytečné a bránilo
směřování žáka k určité specializaci, kterou bude v životě potřebovat. K tomu je potřebné i pro
učitele odborných předmětů se poněkud zamyslet nad filozofickým stanoviskem, proč není
možná jen úzká specializace a proč by měl být člověk vychován a připraven do profesního 
i občanského života v celé šíři svých lidských bytostných možností. 

Na otázce užitečnosti pro praktický život český filozof Jan Patočka rozebírá téma výukových
předmětů. Podle něj by se neměli žáci či studenti zabývat pouze předměty, které budou v životě
bezprostředně potřebovat. Takové teorie, které tento přístup akcentují, zužují proces výuky na
užitek ryze technický. V tomto přístupu jsou předměty, které akcentují výchovné působení na
rozvoj osobnosti, tedy i filozofie jako jejich obecný základ, prý zbytečné. Názor, který absolu-
tizoval roli vědních disciplín a odsunul roli filozofie na řešení „zbytku z otázek dosud nejas-
ných“, propagoval pozitivismus se svým hlasatelem a zakladatelem, francouzským filozofem
Augustem Comtem.4 Jan Patočka ve své Filozofii výchovy polemizuje s pozitivismem a klade
důraz na správné chápání této otázky ze strany učitelů, kteří své žáky nejenom vzdělávají, ale 
i vychovávají. Svým brilantním způsobem uvažování, který ale neulpívá pouze na čiré teorii,
filozof ukazuje, jak má tento filozofický diskurs velký význam pro řešení školní praxe. Posuďte
sami, co říká Jan Patočka ve své přednášce v roce 1936 učitelům: „Vám všem, kdo vyučujete na
školách, je známa určitá námitka, kterou nerozumní rodiče, nerozumní žáci často adresují ško-
le, když říkají: většiny školní výuky nepotřebujeme, to jsou takové všeobecné poznatky a pojmy,
v životě toho nebudeme potřebovat. Praktický člověk má svoje určité cíle, k těm cílům patří urči-
té prostředky, které dává život sám, a zdá se, jako by tu byl uzavřený kruh, ničeho více není zapo-
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třebí.“5 Stanovisko Jana Patočky a jeho filozofie výchovy je jednoznačné. Hovoří o objektivní
existenci dalších činitelů, které jsou obsahem lidského bytí a které jsou nezbytné pro formování
skutečně lidské, nikoliv jen pragmatické osobnosti. „Naproti tomu existují ještě jiné ‚užitky´,
užitky jistých hnutí duševních, která zasahují člověka přímo. V takové činnosti, pohybu vnitřním,
se v člověku něco nového otvírá, v takové činnosti se člověk sám vniterně mění.“6 Používání fil-
mů ve výuce, diskuse o významu filmových příběhů z různých historických dob, mohou přinášet
i v tomto směru vnitřní, duchovní změny v duši diváků – našich žáků. K tomu je však třeba vede-
ní učitele, který cíleně povede žáky již zmiňovaným Sokratovým procesem otřesu, jehož etapy
nyní podrobněji rozebereme.

Etapy „otřesového procesu“

Z hlediska metodického vedení žáka k utváření filozofického postoje k světu je i pro učite-
le, který ve své výukové praxi používá systematicky a dlouhodobě film, poučné uvést etapy
tohoto, jak jej nazývá spolu se Sokratem Patočka, otřesového procesu:
•• Stud – jako první vstup, index, ukazatel, uvědomění toho, že „člověk vlastně nevěděl, co

chce, že šel slepě za nějakým smyslem, který se mu bezprostředně, nezávazně, přirozeně pre-
zentoval“.

•• Údiv – první etapa hlubšího procesu, který Řekové označovali slovem údiv. „Údiv je zvlášt-
ní cit, v kterém člověk odkrývá, co mu z jeho podstaty dosud bylo skryto, totiž zájem o ideu.“

•• Zájem o ideu – dobytí klíče, „kterým si můžeme otvírat všecko, co jest, a v této možnosti
vykládat všecko, co jest, otvírat každé jsoucno, ptát se na jeho smysl“.
Na specifikaci „zájmu o ideu“ si znovu můžeme ozřejmit, co jsme analyzovali výše ve vzta-

hu k předmětům výuky. Zde nejde o určitý konkrétní poznatek, který nám může poskytnout pou-
ze nějaká vědní disciplína, jako je historie, psychologie, sociologie apod. Jde tu spíše o výchov-
ný rozměr edukace. V tomto ohledu historik např. nepoužívá film pouze jako faktografický
informační základ o určité době, ale vede žáky i k morálnímu, duchovnímu rozměru činů lidí, kte-
ří v dané době žili a vyrovnávali se s tehdejšími životními situacemi. Krom toho určitě je třeba
nalézat souvislosti s dobou dnešní a hledat duchovní odkaz lidí z minulosti našim současníkům. 

Výsledkem této metodické cesty by měl být údiv jako „zvláštní cit, v kterém člověk odkrývá,
co mu z jeho podstaty dosud bylo skryto, totiž zájem o ideu. Platón právě vykládá celý proces
jako zájem o ideu. Idea není určitý poznatek, v ideji se nám neodkrývá žádná určitá pravda,
milovat ideu neznamená pochopit Pythagorovu větu nebo zákony pádu nebo jiných procesů při-
rozených, nýbrž odkrýt určitý celkový aspekt věcí, dobýt klíč, kterým si můžeme otvírat všecko,
co jest, a v této možnosti vykládat všecko, co jest, otvírat každé jsoucno, ptát se na jeho smysl,
a to je právě podstatou filosofie“.7

Důležité je, jak říká Jan Patočka, že „není jen ve filosofii porušení lidské každodennosti.
Nejenom zde se může odehrávat otřes oné naivní, přirozené existence, nýbrž i v mnoha jiných
věcech, např. v zájmu o krásu. Jsou ovšem i jiné okruhy, v nichž existence může být dotčena
[…]“8 Tato myšlenka skýtá pro učitele řadu možností působit na své žáky v mnoha oborech 
a mnoha způsoby. Vytvoření zájmu o ideu u svých žáků patří zřejmě k vrcholům učitelského
umění. Tím také získává učitel skutečnou autoritu.9 Použití filmu má v tomto směru opravdu
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celou škálu možností v závislosti na předmětu výuky, naturelu učitele, složení posluchačů, s kte-
rými pracuje, místu, regionu a zemi, kde tento proces probíhá atd. 

Praktické uplatnění filmu ve výce andragogiky na Ústavu pedagogických věd 
Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Pro ověření toho, že skutečně existuje ve výuce tzv. Sokratův otřesový proces, jsme použili
ve výuce předmětu Teorie celoživotního vzdělávání promítání amerického filmu Mezi řádky. 

Studenti si ve filmu všímali používaných metod učitelky studentů střední školy. S. Kubík si
všiml toho, že učitelka, která učila angličtinu na střední škole i žáky označené jako „nepřizpů-
sobiví“, „do výuky začleňuje nové prvky, prožitkové techniky a další metody, jako psaní deníku,
techniku názornosti, zpětné vazby a formy didaktiky, které můžeme najít i ve vzdělávání dospě-
lých.“10

Ve filmu jde o „zápas“ nové učitelky o studenty, kteří prožívají své osobní životy ve válce
gangů, v národnostní nesnášenlivosti. Srovnáním se situací „největšího gangu“ v dějinách, 
s nacistickou ideologií, vedoucí k likvidaci Židů a dalších „nižších ras“, učitelka dovede stu-
denty k pocitu zahanbení za toto počínání a k situaci studu za tyto nenávistné války. Studenti,
mladí lidé v procesu dospívání, procházejí cestou údivu, že jsou lidé, kteří přežili holocaust 
a jsou schopni o jeho hrůzách vyprávět. Poznají a také procítí formou setkání s ženou, která
skrývala Annu Frankovou, že jsou na světě lidé, kteří se dokážou obětovat pro druhé i za cenu
nebezpečí života. Odtud vede cesta k zájmu o ideu, kterou je zaměření na studium, na psaní tzv.
„deníků spisovatelů svobody“. Tyto deníky, jejichž psaní bylo podníceno učitelkou, podněcují
další studenty a další školy k překonávání netolerance a nenávisti mezi mladými lidmi a vyzýva-
jí k toleranci a cestě za humánní vztahy ve společnosti. Tak byl v této třídě č. 203 realizován
výchovný proces, u jehož zrodu stál slavný filozof Sokrates. To, že studenti andragogiky sledo-
váním tohoto filmu a následným zpracováním úvah o jeho smyslu pochopili směřování Sokra-
tova otřesového procesu, znamená i východisko pro jejich vlastní profesionální zaměření a apli-
kaci získaných edukačních dovedností pro práci s dospělými, a koneckonců i s dětmi, které ve
své učitelské či rodičovské roli tito dospělí ovlivňují. V tom je pedagogický i andragogický
rozměr metodického využití jmenovaného filmu i všech dalších, které jsme ve výuce používali
či si studenti vybrali sami a z hlediska sokratovské metody otřesového procesu je analyzovali.
Za všechny uvedu ten film, který jedna ze studentek označila jako nejlepší snímek všech dob.
Holocaust je časté téma, které na diváka ve výuce i mimo ní může silně zapůsobit ve smyslu
Sokratova výchovného postupu. Z tohoto důvodu vysoko hodnotila jedna ze studentek i film
Schindlerův seznam. Podle ní je to „strhující příběh o zlu, které přinesla 2. světová válka a pře-
devším nacistická totalita, ale i o dobru v nás lidech. Výborný snímek, který si adoraci zaslou-
ží. Tíživý, k zamyšlení, prostě takový, jaký by film měl být. A Spielbergovi ještě patří velký dík za
to, že dokázal udržet divákovu pozornost více než tři hodiny. Jeden z nejtvrdších a nejemocio-
nálnějších snímků všech dob, aspoň pro mě… Ovšem na konci jsem byla zcela konsternována 
a mráz mi po zádech běhá ještě teď. Každý člověk by ten film měl povinně vidět, aby
POCHOPIL. Ať už byl, či nebyl Oscar Schindler přesně takový, jak jej zachycuje tento jedineč-
ný snímek, rozhodně se nesmazatelně zapsal do dějin nejen židovského národa, ale celého lid-
stva. Spilberg sice nezachránil stovky Židů před jistou smrtí, ale připomněl nám všem cenu lid-
ského života“.11
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Závěr

Důležitým poznatkem filozofie výchovy, jak výše uvádí Jan Patočka, je, že tzv. otřesový pro-
ces se může odehrát i v různých oblastech, např. v poznání krásy. Ale i v poznání významu demo-
kracie, lidskosti, tolerance... V poznání optimálních ekologických aspektů světa apod. Výsledkem
tohoto procesu je odklon od každodenního zvykového vnímání života k myšlenkové činnosti
mířící k podstatě a nalezení smyslu našeho jednání pro nás i pro společnost. Proto mají všichni
učitelé různých předmětů v ruce důležitý výchovný nástroj a metody, mezi nimiž hraje význam-
nou roli i film, s jejichž pomocí se dá realizovat filozoficko-výchovný rozměr pedagogiky i andra-
gogiky. Pedagogiky při ovlivňování dětí a mládeže ve škole. A andragogiky při ovlivňování vědo-
mí dospělých. Také v tomto procesu spočívá přirozená autorita učitelů ve vyučování.12 Film 
v tomto učitelském „zápase“ o vědomí žáka, dítěte i dospělých, a vliv na jejich konkrétní činy 
v budoucí profesi i občanském životě, sehrává krásnou, potřebnou a významnou roli.

Filozofie výchovy a její praktická aplikace, filozofické vědění a dovednost, by se měly rea-
lizovat nejenom v předmětu občanská výchova, kam samozřejmě logicky nejvíce patří, ale svým
způsobem i v dalších předmětech výchovných i odborných. 

Film se osvědčuje ve výuce dějepisu, ale i v občanské výchově a jiných humanitních 
i odborných předmětech, jako významná metoda, zprostředkující žákům a studentům historické
informace. Avšak pokud nevyužíváme pouze dokumentární, ale i umělecké filmy, mají tyto fil-
my nejenom hodnotu informativní, ale i hodnotu axiologickou, etickou a filozofickou. Jejich
používání plní tedy nejenom funkci výukovou, ale i výchovnou. Na tento fakt upozorňujeme ve
své stati s použitím Sokratových a Patočkových interpretací výchovného procesu ve vědomí
žáků a dokumentujeme etapy této edukace na americkém filmu s názvem Mezi řádky.

Ve filmu Mezi řádky se jedná o zápas nové učitelky o duši a zájem jejích žáků, které je
možno charakterizovat jako „děti ulice“, v mnohých případech příslušníky pouličních gangů
různých národnostních skupin. Učitelka použitím komunikativních a komparativních metod
vzbudí v těchto žácích střední školy nejenom zájem o výuku, ale i zájem o to, aby chtěli v životě
dosáhnout něco víc, než je pouze každodenní boj o svoji existenci. K tomu použije historického
materiálu o holocaustu, vzpomínky těch, kteří holocaust prožili a přežili.

Promítáním filmu pro studenty andragogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme si
ověřili, jak mocně dokáže zapůsobit na osobnost budoucích andragogů, učitelů dospělých či
dospívajících, právě film.

Na osvětlení metody, která na žáky ve filmu zapůsobila, byla použita tzv. Sokratova metoda
otřesového výchovného procesu. Z hlediska metodického vedení žáka k utváření filozofického
postoje k světu je i pro učitele poučné uvést etapy tohoto, jak jej nazývá Patočka, otřesového
procesu:
•• Stud – jako první vstup, index, ukazatel, uvědomění toho, že „člověk vlastně nevěděl, co

chce, že šel slepě za nějakým smyslem, který se mu bezprostředně, nezávazně, přirozeně pre-
zentoval“. 

•• Údiv – první etapa hlubšího procesu, který Řekové označovali slovem údiv. „Údiv je zvlášt-
ní cit, v kterém člověk odkrývá, co mu z jeho podstaty dosud bylo skryto, totiž zájem o ideu.“

•• Zájem o ideu – dobytí klíče, „kterým si můžeme otvírat všecko, co jest, a v této možnosti
vykládat všecko, co jest, otvírat každé jsoucno, ptát se na jeho smysl“.
Na specifikaci „zájmu o ideu“ si znovu můžeme ozřejmit, co jsme analyzovali výše ve vzta-

hu k předmětům výuky. Zde nejde o určitý konkrétní poznatek, který nám může poskytnout pou-
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ze nějaká vědní disciplína, jako je historie, psychologie, sociologie apod. Jde tu spíše o výchov-
ný rozměr edukace.

Summary

Film as an Important Pedagogical and Andragogical Educational Metod

Film as a genre proves to be an important auxiliary method in the teaching of history, as it helps passing
historical facts to students in an effective manner. Moreover, if we present artistic feature movies, in
addition to documentaries, the films have not merely an informative, but also axiological, ethical, as well
as philosophical impact. Making use of this potential fulfills a certain role in terms of knowledge, as well
as in terms of social enlightenment. We point out this fact in our chapter on the application of Socrates’ and
Patočka’s philosophical interpretations of educational development of students. Individual phases of this
educational process are documented in the American film Between the Lines.

The film Between Lines is about a new teacher’s struggle for the soul and interest of her students who
might be characterized “children of the street”, in many cases members of street gangs of various ethnic
groups. With the aim of communication and comparative methods, the teacher arouses the interest of
secondary-level students not only in learning, but also in their future, in terms of something more ambitious
than struggling for their daily bread. to achieve this, the author uses historical material on the Holocaust
drawing from the memories of those who had experienced and survived Holocaust.

Projection of the film to the students of andragogics at the Tomáš Baťa University in Zlín helped us
verify the fact that the film has a powerful impact on the personality of future andragogists and teachers of
adolescents or adults. For enhancing the effect of the impressive film, we used the so-called Socrates
method of educational shock process. 

From the perspective of the methodology of teaching students to form a philosophical attitude to the
world, it is useful for a multicultural teacher to specify the phases of what Patočka calls a shock process:
•• Shame – the first indicator of becoming aware that “one never knew what he actually wants, blindly

following a certain purpose that was naturally and matter-of-factly presented to him”.
•• Astonishment – the first phase of a deeper process that the Greeks called astonishment. “Astonishment

is a strange emotional phase in which man uncovers what used to be hidden from him, namely, inter-
est in ideas.”

•• Interest in ideas – finding the key “that we can use to open up everything there is, and using this
opportunity to explain everything there is, open up every being, and for its purpose”.

In specifying “interest in ideas”, we may refer to the preceding analysis of educational subjects. It is
not a matter of a certain concrete knowledge that we may acquire by studying a scientific discipline,
such as history, psychology, sociology, etc. Rather, it is matter of the educational dimension of
education.
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WEBOVÉ STRÁNKY VĚNOVANÉ TVORBĚ MLÁDEŽE 
V TEREZÍNSKÉM GHETTU A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE

MATOUŠ BIČÁK – FRANTIŠEK TICHÝ

In years 1942–1944 was published a magazine Vedem in Terezín ghetto. It was published in
secret by 13–16 yeared boys under the leadership of Peter Ginz and Kurt Kotouč. In these days
they are 800 pages of this magazine in the Terezín Memorial. On these pages everyone can read
many poems, novels and papers about life in Terezín. In the year 2010 students and teachers of
the Nature school (high school in Prague) published a website about this topic – i tis on
www.vedem-terezin.cz. Everyone could read here all the 800 pages of Vedem and many materials
for school and history lessons. 

Key words: Terezín ghetto; magazin Vedem; jews

V říjnu 1941 rozhodlo nacistické vedení o vybudování židovského ghetta z města Terezín.
Během následujících měsíců a let sem byly deportovány desetitisíce občanů Protektorátu Čechy
a Morava, Německa i dalších evropských zemí, kteří byli na základě Norimberských zákonů
označeni za Židy. Vnitřní organizace ghetta byla zčásti předána židovské samosprávě pod vede-
ním rady starších, byť pod neustálým dohledem posádky SS a početného oddílu českých četníků.
Během léta 1942 bylo pak právě židovskou radou rozhodnuto, že děti a mládež budou v Tere-
zíně ubytováni ve zvláštních domovech a bude jim věnována zvýšená péče – nejen co se týče
stravy, ale i výchovy a vzdělání. Prvním z těchto dětských domovů byl chlapecký domov 
v budově bývalé terezínské školy, v době ghetta označované jako objekt L 417. Chlapci byli roz-
dělení zpravidla podle věku po cca 40 osobách do jednotlivých tříd. Ubytovací podmínky v tom-
to domově byly méně stísněné, než bylo v Terezíně zvykem, dětem se věnovali vychovatelé,
obvykle bývalí učitelé nebo skautští vedoucí, kteří byli často jen o několik let starší než nejsta-
rší z jejich svěřenců. 

V jednotlivých chlapeckých domovech, tzv. „heimech“, panoval pravidelný režim úklidu,
sportovního i kulturního programu, jednoduché manuální práce a vyučování, které ovšem pro-
bíhalo tajně. I když konkrétní náplň a zaměření programu a výchovy v jednotlivých domovech
závisela na konkrétních vychovatelích, lze vysledovat některé společné rysy. Především tu byl
kladen důraz na výchovu ve společenství a pro společenství, rozvoj solidarity a schopnosti spo-
lupracovat. Velmi podstatným rysem terezínské výchovy byla co největší participace dětí na
všech aktivitách, včetně jejich přípravy a organizace. Tak fungovala ve většině heimů, s určitou
formou samosprávy, v rámci které byla část pravomocí i zodpovědnosti předána zvoleným nebo
jmenovaným chlapcům. Zároveň byla budována i hrdost na kolektiv příslušného domova, což
bylo podtrhováno mj. vlastním znakem, hymnou a mnohdy též časopisem, který v různé podobě
a kvalitě vycházel na většině domovů.

Nejproslulejším chlapeckým domovem byl Domov 1, tzv. Republika Škid, který sdružoval
nejstarší chlapce. Vedoucím vychovatelem byl profesor českého jazyka z Brna Valter Eisinger.
Tento levicově smýšlející pedagog se po několika měsících hledání rozhodl ustanovit v Domově
1 samosprávu silně inspirovanou pedagogickými systémy v tehdejším Sovětském svazu (sám
název „Republika Škid“ odkazuje ke stejnojmenné knize, věnované škole pro bezprizorní 
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v porevolučním Petrohradě – systém samosprávy zavedený Eisingerem v Domově 1 má se sys-
témem popisovaným v této knize mnoho společného). Lze ale tušit i inspiraci prací Antona 
S. Makarenka a nelze vyloučit ani vlivy skautské výchovy, systém kladných bodů po vzoru Fog-
larova Modrého života apod. Není předmětem našeho příspěvku fungování zdejší samosprávy
rozebírat,1 důležité pro nás je, že současně se samosprávou vznikl, na popud tehdy čtrnáctileté-
ho Petra Ginze, časopis Vedem. I když nebyl mezi dětskými terezínskými časopisy jediný, je jistě
v mnohém směru vyjímečný (především zásluhou Petra Ginze, ale i prof. Eisingera a v této sou-
vislosti trochu opomíjeného Kurta Kotouče). Především je to dáno rozsahem a pravidelností
vydávání, ale i obsahem a jeho dopadem na život společenství Domova. Od prosince 1942 do
září 1944 vycházel s několika výjimkami každý týden, takže v archivním fondu Památníku Tere-
zín čítá téměř 800 stran. Původní inspirace prvorepublikovými časopisy (zvl. Mladým hlasate-
lem), která je velmi patrná i u dalších časopisů vydávaných chlapci v Terezíně, rychle ustupuje
originální zralé podobě týdeníku s vlastní stavbou. Kromě obvyklých povídek, úvah, tematic-
kých článků, autorských básní a dobrodružných příběhů na pokračování se zde již od počátku
objevuje několik dalších rubrik. 

Především je to úvodník (autorem je většinou Valter Eisinger), který odráží vždy konkrétní
situaci a problémy v terezínském Škidu a dále rubriky „Chvála a hana“ (zde zase obvykle pub-
likoval své názory na život v heimu a chování některých chlapců Petr Ginz) a „Víte, že…“, kte-
rá kromě obecných zajímavostí z okolního světa vtipnou formou glosovala situaci v Terezíně 
a chlapeckém kolektivu. Touto cestou se časopis stal bezprostředním výchovným nástrojem
vychovatelů a aktivních členů samosprávy. 

Zcela mimořádnou rubrikou jsou, podle našeho názoru, „Toulky Terezínem“. Zahájil ji na
jaře 1943 Petr Ginz a v jejím rámci vzniklo několik desítek reportáží z různých míst terezínské-
ho ghetta – mj. z několika kuchyní, márnice či krematoria, sídla ozbrojené stráže ghetta nebo
domova pro přestárlé. Psaní reportáží předpokládalo nejen rozvoj literárních schopností, ale čas-
to i dobrodružné (a možná i nebezpečné) pátrání po Terezíně a okolí. Vzhledem k tomu, že do
reportáží se Petr Ginz postupně pokusil zapojit co nejvíce chlapců z domova, šlo v podstatě 
o (vyjádřeno dnešní terminologií) formu projektového vyučování a cestu jak prohlubovat a roz-
víjet práci malých skupin i celého chlapeckého společenství (časopis byl předčítán vždy v pátek
večer na tzv. plenární schůzi samosprávy). Navíc jsou dodnes tyto reportáže cenné nejen tím, že
velmi detailně popisují jednotlivá místa v tehdejším Terezíně, ale i tím, že jsou psány svěžím
jazykem tehdejších teenagerů, a tedy i jazykem velmi přístupným dnešním mladým lidem.

Během léta a začátkem podzimu 1944 se vytříbená forma a kvalita obsahu časopisu Vedem
bohužel postupně vytrácí. Souvisí to nejen s nemocí Petra Ginze, ale s celkovou situací v Tere-
zíně – čím dál více chlapců je zařazováno do transportů, takže počet obyvatel Domova 1 klesá,
až je v létě 44 zrušen a zbylí chlapci jsou převedeni do Domova 9. V likvidačních transportech
během září a října jsou pak spolu se svými vychovateli deportováni v podstatě všichni chlapci,
takže v zimě 1944 ze všech obyvatel „Republiky Škid“ zůstal v ghettu pouze jediný – Zdeněk
Taussig. Tomu se ale časopis Vedem podařilo zachránit. Většina ostatních chlapců byla zavraž-
děna v plynových komorách (zpravidla v Birkenau). Ironií osudu pouhých několik týdnů před
likvidací těchto komor samotnými nacisty ze strachu před postupující Rudou armádou.

Ve školním roce 2008/2009 realizovalo naše Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, 
o. p. s., (www.prirodniskola.cz) celoškolní projekt věnovaný holocaustu a nacistické perzekuci
obecně. Chtěli jsme mladým lidem přiblížit tyto temné události prostřednictvím životních osu-
dů a tvorby několika konkrétních osob. Mezi ně patřili i Petr Ginz, Hanuš Hachenburg a Jiří Kurt

106

MATOUŠ BIČÁK – FRANTIŠEK TICHÝ

1 KASPEROVÁ, D.: Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha 2011.



Kotouč, kteří žili v Terezíně v již zmíněném Domově 1 a významně se podíleli na vydávání
časopisu Vedem. Jejich příběhy a tvorba nadchly studenty i vyučující, a tak jsme se rozhodli i po
skončení projektu v šíření jejich poselství pokračovat.  Prvním krokem bylo vytvoření webových
stránek věnovanýchterezínské „Republice Škid“ a časopisu Vedem. Jejich první verze byla spu-
štěna začátkem prosince 2010 na adrese www.vedem-terezin.cz. Část textů je zde uvedena 
i v anglickém jazyce. V jejich struktuře jsme se chtěli držet hlavních rubrik, které byly v časo-
pisu Vedem obvyklé. 

Záložka „Žije republika Škid“ představuje život v Domově 1 očima řady přispěvatelů 
– najdeme zde kritické i pochvalné pohledy, můžeme zde sledovat, jaké problémy chlapecké
společenství každodenně řešilo. Články z časopisu Vedem jsou zde doplněné podrobnými vzpo-
mínkami Erika Polaka, k dispozici je i audionahrávka škidovské hymny, kterou se nám v naší
škole ve spolupráci s Jiřím Bradym podařilo zrekonstruovat a nazpívat. „Básně a povídky“ před-
stavují nejzajímavější literární díla, která v časopise vyšla. Přitom jsme se snažili, aby se na
webových stránkách objevily především články, které dosud v monografiích a článcích o Tere-
zíně a časopisu Vedem nebyly publikovány. Za pozornost stojí dvě nahrávky básní Hanuše
Hachenburga, které zhudebnil pedagog našeho gymnázia Vít Novotný. Postupem času plánuje-
me rubriku rozšiřovat. „Toulky Terezínem“ navazují na již zmíněnou rubriku zavedenou Petrem
Ginzem. Mají podobu interaktivní mapy Terezína a okolí. U aždého zastavení je pak uveden
stručný historický text o daném místě, současná, případně i historická fotografie a zpravidla
jeden nebo i více článků z časopisu, které se k danému místu vztahují. 

Postupem času jsme si uvědomili, že archivní materiály – dochované časopisy – jsou pro
běžného uživatele jen velmi těžko dostupné (do té doby bylo možno studovat pouze jejich ske-
ny v archivu Památníku Terezín). Díky podpoře Památníku Terezín se nám pak podařilo zpří-
stupnit na internetu všechny dochované skeny časopisu Vedem. Jsou k dispozici pouze pro pro-
hlížení, nicméně v přehledné a uživatelsky příjemné aplikaci. Najdete je na adrese:
http://www.vedem-terezin.cz/vedem-online.html.

I když byl časopis Vedem v terezínském i obecném měřítku výjimečný, chtěli jsme dát
postupně prostor i dalším časopisům, které děti a mládež v terezínském ghettu tvořily. 

V dalších měsících se nám podařilo zpřístupnit i časopis Domov a Kamarád. U každého 
z nich jsou na stránkách uvedeny základní informace o jejich vzniku, struktuře i osobnostech 
a osudu jejich tvůrců. Oba časopisy jsou pak, podobně jako Vedem, představeny prostřednictvím
skenů všech dochovaných čísel. Za podporu při jejich zpřístupnění děkujeme především panu
Danielu Glasovi (Domov) a Odedu Bradovi (Kamarád). 

Při zpracovávání desítek textů z časopisu pro webové stránky jsme si znovu uvědomili, jak
velký mají vzdělávací i obecně výchovný potenciál. Ale i to, jak náročné a zdlouhavé by pro
vyučující bylo tyto materiály pro potřeby aktivit se žáky zpracovat. Proto jsme se rozhodli při-
pravit a na webové stránky umístit materiály, které by se daly využít jak ve výuce, tak při exkur-
zích do Terezína, případně by byly vhodným materiálem i pro dějepisné kroužky nebo zájmové
oddíly. Proto dnes najdete v oddělení „Hry, hádanky…“ na webu  Vedem2 několik pracovních
listů pro práci žáků s vybranými čísly tohoto časopisu (dostupné ve skenech na těchto strán-
kách), kvízy k procvičení historie druhé světové války a holocaustu, prezentace představující
terezínské ghetto, Domov 1 i časopis Vedem a osobnosti jeho tvůrců. 

Za zvlášť cenné pak pokládáme dvě pomůcky (taktéž v podobě kompletně zpracovaných
pracovních listů) určené pro pátrání žáků přímo ve městě Terezín. Využívají nejen textů z časo-
pisu Vedem, ale i historických a současných fotografií. Jejich cílem je, aby se návštěva Terezína
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neomezila jen na prohlídku expozic Památníku Terezín, ale pomohla učitelům, způsobem dětem
blízkým, dát žákům poznat nejrůznější místa a zákoutí bývalého ghetta a jejich historii a záro-
veň na ně nechat více působit intenzivní terezínský genius loci. V jistém smyslu tak navazují 
i na ducha původních „Toulek Terezínem“, protože předpokládají pohyb skupin dětí v bývalém
ghettu, jejich pátrání, psaní a spolupráci v týmu a práci s mapou. 

Když jsme stránky spustil (a společně s nimi i facebookovou stránku, kde se snažíme umi-
sťovat všechny aktuality, upozornění na další akce, výročí i novinky na našem webu www.face-
book.com/vedem.terezin), zjistili jsme, že navzdory naší snaze o stránky projevují zájem spíše
lidé střední a starší generace. Proto jsme se rozhodli přiblížit tematiku i dnešním teenagerům 
a zvolili jsme formu soutěže. V její propagaci a organizaci nám velmi pomohlo Židovské muze-
um v Praze a také Památník Terezín. Soutěž nazvaná Převezměte terezínskou štafetu byla zaháje-
na v září 2011 a má celkem tři kola.3 V prvním z nich, nazvaném O Petrův zápisník, soutěžili
jednotlivci a jejich úkolem bylo nejen prokázat své znalosti historie druhé světové války a holo-
caustu, ale vžít se prostřednictvím svých fiktivních deníkových zápisků do situace chlapců 
a děvčat v době protektorátu. Do tohoto kola se zapojilo 125 soutěžících z 24 škol z různých míst
České republiky. Druhé kolo v době odevzdání tohoto příspěvku stále probíhá. Nazvali jsme ho
Vedem dnes a v jeho rámci se soutěžící (jsou to již vícečlenné týmy) mají do hloubky seznámit
s vybranými články v časopise Vedem (a využít k tomu právě již zmíněné webové stránky) a na
základě těchto poznatků pak vytvořit svůj vlastní časopis po vzoru rubrik v časopise terezín-
ském. Třetí kolo by mělo proběhnout přímo v Terezíně – zde by se soutěžící z různých míst měli
setkat a poznat, mj. pomocí výše zmíněných materiálů a aktivit z webu Vedem, jednotlivá mís-
ta a historii terezínského ghetta a setkat se s pamětníky tehdejších časů.

Naše aktivity stále pokračují a budeme rádi, pokud našich materiálů využije co nejvíc zájem-
ců o tuto problematiku. Téma holocaustu a speciálně terezínských časopisů není jen záležitostí
historie a literatury a jejich studia. Kromě metafyzického a psychologického rozměru má velký
obecně výchovný potenciál. Dává totiž zahlédnout nejen temnoty v hlubině lidské duše, do které
může za určitých okolností každý z nás klesnout, ale i sílu ducha těch, kteří navzdory všemu 
a všem dokázali hledat a uskutečňovat přátelství, dobro a krásu. Je výzvou k neustálému stano-
vování správného pořadní hodnot a usilování o skutečnou vnitřní i vnější svobodu. A z tohoto
hlediska je toto téma trvalou výzvou a zároveň závazkem pro každého z nás.

Summary

Website Dedicated to the Creation of Youth in the Terezín Ghetto and their Use in Teaching

In years 1942–1944 was published a magazine Vedem in Terezín ghetto. It was published in secret by
13–16 yeared boys under the leadership of Peter Ginz and Kurt Kotouč. In these days they are 800 pages
of this magazine in the Terezín Memorial. On these pages everyone can read many poems, novels and
papers about life in Terezín. In the year 2010 students and teachers of the Nature school (high school in
Prague) published a website about this topic – it is on: www.vedem-terezin.cz. Everyone could read here
all the 800 pages of Vedem and many materials for school and history lessons.
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K POPULÁRNĚ NAUČNÝM HISTORICKÝM A HISTORICKO-
PEDAGOGICKÝM ČASOPISŮM VYDÁVANÝM V LETECH 1946–1989

A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNÉM ŠKOLNÍM DĚJEPISU1

JIŘÍ MIHOLA

Popular educational magazines are educational aids that can make a significant contribution
towards improving and enriching history teaching. Although such magazines do not provide new
solutions to academic problems, they should, just like specialist studies and monographs, be
characterised by scientific objectivity and accuracy. Development of the popularisation of
history and its connection with the didactics of history occurred in Czechoslovakia after the
Second World War. This paper focuses on popular educational historical and historio-didactic
magazines, opportunities for their use in teaching, changes relating to content and graphic
design, the impact of ideology during the period of communist totalitarianism, and the new
flourishing and pitfalls in the popularisation of history before 1989. Attention is also devoted to
selected popular educational magazines published in neighbouring countries that are now
available for use in school history teaching.  

Key words: history; didactics of history; popular educational historical magazines;
popularisation of history; social-science subjects; education means

Úvod

Ve výchovně vzdělávacím procesu náleží velmi významné místo zásadám názornosti. Jednou
z pomůcek, které mohou efektivně napomáhat uplatňování názorného vyučování ve školním děje-
pisu, jsou populárně naučné časopisy. Podle obsahu a zaměření je můžeme rozdělit do dvou hlav-
ních skupin. Na časopisy, zabývající se především popularizací historické látky a na časopisy his-
toricko-pedagogické, které se kromě historie významně zabývají pedagogickými, metodickými či
didaktickými otázkami souvisejícími s předmětem dějepis. Snahu o popularizaci historické, vlas-
tivědné a metodické problematiky nalezneme již na stránkách některých prvorepublikových časo-
pisů, např. v Naší vlasti, vlastivědném pracovním časopisu pro žáky 5. postupného ročníku,
vycházejícím od září roku 1934 nebo v Časopisu pro školní vlastivědu a nauku občanskou.2

Cílem tohoto didakticky zaměřeného článku je přiblížení populárně naučných historických 
a historicko-pedagogických časopisů, které vycházely v Československu mezi lety 1946–1989 
a zhodnocení možností jejich případného využití v současném školním dějepisu. Z tohoto důvo-
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1 Studie nabízí rozšířený pohled na problematiku, které se autor věnoval ve svém referátu na didaktické konferenci
Mediální aspekty výuky dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice, pořádané katedrou historie Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v prosinci roku 2011. Časové ohraničení tématu vychází ze skutečnosti, že rok 1989
je v československé a české časopisecké popularizaci mezníkem. Po roce 1989 počet vydávaných populárně naučných
historických a historicko-pedagogických časopisů postupně velmi výrazně narostl, nabízí se také s předchozí dobou
nesrovnatelná možnost využití zahraničních časopisů. Z těchto důvodů považuji za správné, aby byla sledovaným
časopisům vycházejícím po roce 1989 a jejich využití ve školním dějepise věnována pozornost v samostatném článku. 

2 Redakce časopisu Naše vlast zdůraznila již ve svém prvním čísle, že je časopisem pracovním. Přislíbila i různé
soutěže s knižními odměnami. Vlastivědně orientované články byly spíše kratší, nalezneme mezi nimi např. inspiraci
k exkurzím. Srovnej: Tři dny v Praze. Ze života žáků venkovské školy. Naše vlast, č. 1/1934, s. 4–11.



du je součástí článku stručné pojednání o práci s časopisem v hodinách dějepisu. Populárně
naučným historickým a historicko-pedagogickým časopisům nebyla až dosud na stránkách
odborného tisku věnována náležitá pozornost, k dispozici dokonce není ani základní informa-
tivní přehled, který by usnadnil orientaci v této problematice. Jak prokazuje dotazníkový výzkum,
který je součástí tohoto článku a jehož analýze je věnován zvláštní prostor, současní studenti
oboru dějepis, tedy budoucí učitelé dějepisu, mají často jen minimální představy a znalosti o ča-
sopisech, které před rokem 1989 vycházely a na jejichž základě mohli tehdejší učitelé obohaco-
vat a metodicky zkvalitňovat výuku dějepisu. Nabízí se rovněž otázka, zda-li a případně jak mohou
být tyto „staré“ časopisy užitečné dnešnímu učiteli dějepisu, který se musí nejprve zorientovat
v nebývalé, v rámci současné Evropy možná vůbec nejpestřejší nabídce současných populárně
naučných historických časopisů. Je zřejmé, že populárně naučné historické a historicko-pedago-
gické časopisy vycházející v letech 1946–1989 jsou, stejně jako předmět dějepis a tehdejší ško-
la, poznamenány historickými událostmi a ideologií doby. Je však nutné explicitně zdůraznit na
první pohled patrné rozdíly mezi časopisy vycházejícími v padesátých letech, v době Pražského
jara, za normalizace či v osmdesátých letech. Z tohoto hlediska lze časopisy vnímat rovněž jako
pramen odrážející nejen proměny doby, ale také vývoj, postavení a úkoly předmětu dějepis 
a didaktiky dějepisu. 

Práce s populárně naučnými časopisy ve školním dějepisu3

Popularizace je dle mínění mnoha odborníků pravou rukou vědy. Populárně naučné články 
a publikace nepřinášejí nová řešení vědeckých problémů. Široké věřejnosti však zpřístupňují
nové poznatky, hypotézy, výsledky vědecké práce objasňují určité historické události a jevy,
přibližují osobnosti. Stejně jako odborné studie a monografie by se měly vyznačovat vědeckou
objektivitou a přesností.4 Snaha o zjednodušení textu a jeho maximální zpřístupnění ale musí mít
své hranice. Zjednodušení nesmí být zaměněno s nepřesností, redukce některých významných
faktů totiž může vést dokonce ke změně smyslu článku. Rovněž výběr nezbytné součásti popu-
lárně naučných článků – obrázků, fotografií, reprodukcí uměleckých děl, faksimilií pramenů,
nesmí být veden pouze měřítkem atraktivity a dalšími komerčními hledisky, nýbrž cílem by
měla zůstat snaha o úplnost informací a probuzení představivosti. 

Populárně naučné časopisy, společně s populárně naučnou literaturou, literaturou faktu, his-
torickou publicistikou, memoárovou literaturou, krásnou literaturou ale také s hraným či doku-
mentárním historickým filmem náleží k důležitým a minimálně v posledním půlstoletí k tradi-
čním vyučovacím prostředkům využívaným v hodinách dějepisu. 

Historický časopis může velmi vhodně doplnit práci s učebnicí. Ta totiž nepokrývá historic-
kou látku zcela, světové dějiny většinou dominují nad národními a spíše jen výjimečně se dostává
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3 Poněkud překvapující je skutečnost, že využití populárně naučných časopisů ve školním dějepisu byla dosud věnová-
na jen velmi malá, téměř okrajová pozornost. Stručně a obecně je tato problematika zastoupena v některých přehle-
dových příručkách didaktiky dějepisu. Výjimku představuje diplomová práce Dany Bimkové: Pedagogické časopisy
pro výuku dějepisu jako praktická metodická pomoc československému učiteli v období 1948–1970, obhájená na Peda-
gogické fakultě Univerzity Karlovy roku 2011. Svůj rozsáhlý výzkum autorka uplatnila také v samostatném článku.
Srovnej: BIMKOVÁ, D.: Pedagogické časopisy pro výuku dějepisu v první polovině 50. let 20. století. In: Dějiny ve
škole – škola v dějinách. Historia scholastica, sv. I. Praha 2010, s. 117–121.

4 Procesu zpřístupňování historické události či osobnosti se ujímají nejen historici, ale také spisovatelé, publicisté,
pamětníci. Je však nutné odlišit popularizaci (zpřístupnění odborného tématu srozumitelnou formou laikům 
s pečlivým doržením zásad historikovy práce) od prosté kompilace (chronologické či tematické poskládání výtahů 
z prací jiných autorů, kompilátor sám v dané problematice nebádá, což zvyšuje riziko přehlédnutí chyb i různých
zkreslení). Srovnej např. JULÍNEK S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno 2004, s. 187.



na regionální historii. Po roce 1989 u nás vznikla řada učebnic, které se zejména zpočátku muse-
ly vyrovnat s ideologií, různými mýty a stereotypy a později také vyhovět požadavkům multi-
kulturní společnosti. Učebnicové řady však, na rozdíl od časopisů vycházejících několikrát ročně,
nemohou okamžitě reagovat na nová zjištění, objevy, interpretace, které jsou výsledkem dlouho-
dobějších prací různých odborných komisí apod.5 K dalším výhodám populárně naučných časo-
pisů patří možnost reagovat na hraný historický film, časově omezenou výstavu, konferenci nebo
jubileum některé historické osobnosti či události.6 Společně s učebnicí se populárně naučné časo-
pisy podílejí na kultivaci historického vědomí a formování historické kultury.7

Práce s populárně naučnou literaturou má ve školním dějepisu širší uplatnění než práce 
s odbornou literaturou. Tu je možné zařadit do výuky středoškolského dějepisu a zejména do
společenskovědních seminářů, kde se u studentů předpokládá vyšší zájem o předmět. V někte-
rých učebnicích dějepisu však jejich autoři poněkud překvapivě v jinak chvályhodném prostoru
nazvaném knihovnička, doporučená literatura nebo „dozvědět se víc“ nabízí žákům na druhém
stupni základních škol v mnoha případech rozsáhlé odborné monografie, aniž by využili popu-
lárně naučného ekvivalentu doporučeného díla.8 Dobrá využitelnost článků z populárně nau-
čného časopisu ve školním dějepise je dána, kromě jiného, jeho přívětivým rozsahem. Ten ve
většině případů odpovídá zhruba rozsahu kapitoly v učebnici a podobně jako ona je většinou
bohatě doplněn obrazovým materiálem přispívajícím k větší názornosti a lepšímu pochopení stu-
dovaného jevu. U článku je pak schopen udržet pozornost i mladší zájemce o historii. 

Některé časopisy umožňují práci s faksimiliemi archivních materiálů a dalšími prameny, jiné
nabízí možnost zařazení didaktické hry, kvízy, doplňovačky apod. Formy využití populárně nau-
čného časopisu v rámci školního dějepisu mohou být různé. K nejčastějším náleží: 
– četba v dějepisné hodině

Na jejím základě učitel pokládá problémové otázky, řídí diskusi nad vybraným tématem,
polemizuje s jiným úhlem pohledu a s jinými zdroji. Alternativní možnost předstvuje četba jako
příprava krátkých výstupů na dané téma spojená s kontrolou porozumění textu a výpisem
doplňujících informací či nových pojmů.
– domácí četba

Je nejčastěji spojena s vypracováním referátu na dané téma.
– individuální četba

Rozšiřuje a prohlubuje znalosti jednotlivce, motivuje k dalšímu poznávání.9 Většina populárně
naučných časopisů také motivuje k dalšímu čtení a poznávání svými zprávami, recenzemi, anotacemi.

111

K POPULÁRNĚ NAUČNÝM HISTORICKÝM A HISTORICKO-PEDAGOGICKÝM ČASOPISŮM

VYDÁVANÝM V LETECH 1946–1989 A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNÉM ŠKOLNÍM DĚJEPISU

5 Příkladem je Mezinárodní konference o Janu Husovi, která se konala na prahu Velkého jubilea, v prosinci 1999 a byla
vyvrcholením bezmála desetileté práce Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem 
M. Jana Husa při České biskupské konferenci. Zatímco nový pohled na Mistra Jana Husa jako reformátora církve 
a most mezi konfesemi byl v historických časopisech i tisku prezentován aktuálně, v učebnicových řadách se nové
chápání „kostnického mučedníka“ objeví až s mnohem delším časovým odstupem a zdaleka ne tak detailně. Srovnej:
Jan Hus ve Vatikánu pohledem účastníků lateránského sympozia. Dějiny a současnost, č. 2/2000, s. 28–35.

6 Např. Rožmberský rok 2011 či Rožmberkové se objevili jako hlavní téma hned v několika populárně naučných
časopisech. Srovnej: Dějiny a současnost, č. 4/2011.

7 BENEŠ, Z.: Obehrané téma, možná trochu jinak. In: Výuka dějepisu a významná témata historie. XVII. Letní škola
historie. Praha 2005, s. 15–21.

8 Např. ČAPKA, F.: Dějepis 8. Od r. 1648 do r. 1918. Praha 2003. Učebnice je moderně a kvalitně zpracována, nicméně větši-
na titulů doporučená k dalšímu studiu je svým rozsahem a úrovní využitelná spíše na střední nebo na vysoké škole. Veroni-
ka Válková ve své učebnici Dějepis 7. Středověk a raný novověk, vydané v Praze roku 2007, nabízí na straně 16 soupis
populárně naučných publikací a encyklopedií, avšak u jednotlivých kapitol, kde by byl doporučený titul nejužitečnější 
a konkrétně přiřazený, již doporučená literatura chybí. V některých dalších současných řadách učebnic se jejich autoři
doporučenou literaturou, která by mohla přispět k rozšíření znalostí žáků a jejich zájmu o předmět, nezabývali vůbec.

9 LABISCHOVÁ, D.: Didaktická média ve výuce dějepisu. Ostrava 2008, s. 24.



Práce s populárně naučným časopisem však také naráží na různá úskalí. Jedním ze závaž-
ných problémů současnosti je nedostatečná hodinová dotace předmětu dějepis. Ta omezuje vyu-
žití časopisu v hodině. Na druhé straně je však reálné vhodnou motivací žáků prostřednictvím
samostatné práce s časopisem obzory jejich znalostí významně rozšířit. Využití časopisu klade
nároky také na učitele, neboť na rozdíl od učebnic časopisy neobsahují (nebo výjimečně)
návodné či problémové otázky, nemívají zřetelně vyznačené nejdůležitější pasáže textu a u jed-
notlivých článků se předpokládá schopnost alespoň elementárního začlenění do dějinného kon-
textu. Vzhledem k tomu, že se většině škol stávají limitujícím faktorem finance, není někdy 
z těchto důvodů populárně naučný časopis k dispozici nebo pouze v případě, kdy učitel nelituje
vložení vlastních prostředků ke zlepšení kvality výuky. Současný boom populárně naučných
časopisů nabízí pestrou paletu výběru, úkolem učitele je zorientovat se v nabídce představující
v některých případech vysokou kvalitu, v jiných naopak spíše navršení práce při vysvětlování
nepřesností, polopravd, klišé, díky jimž si některé populárně naučné časopisy vysloužily ozna-
čení historického bulváru. V neposlední řadě někteří učitelé ve své práci upřednostňují jiné for-
my výuky a práce s populárně naučným časopisem zůstává pouze na zájmu samotných žáků.

Dotazníkový výzkum 

Je otázkou, jak vysoké procento učitelů a studentů populárně naučné časopisy čte, případně
pravidelně odebírá. Nepříliš povzbudivý je výsledek dotazníkového výzkumu realizovaného
mezi studenty oboru dějepis, tedy budoucími učiteli na katedře historie Pedagogické fakulty,
který se uskutečnil roku 2003.10 Zúčastnilo se ho 205 studentů. Z výzkumu vyplynulo, že téměř
polovina studentů nečte žádné, tedy ani populárně naučné časopisy (takto odpovědělo 98 dotáza-
ných). Pokud si byli respondenti schopni vybavit název časopisu, s nímž alespoň nárazově pra-
cují, pak nejčastěji zmiňovali Dějiny a současnost a Historický obzor. K pravidelnému čtení his-
torických (nejen populárně naučných časopisů) se přihlásilo pouhých 15 studentů. A to i přes
skutečnost, že nejvýznamnější české a také některé zahraniční časopisy jsou k dispozici ve stu-
dovně Pedagogické fakulty, ještě bohatší výběr představují fondy Moravské zemské knihovny.

Jako součást práce na tomto článku byl na konci roku 2011 uskutečněn nový dotazníkový
výzkum zaměřený na populárně naučné časopisy a jejich využití ve školním dějepisu. Zúčastni-
lo se ho celkem 211 respondentů, kterými byli studenti oboru dějepis na katedře historie Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity studující v I.–III. ročníku bakalářského a I.–II. ročníku
navazujícího magisterského studia, dále studenti kombinovaného a rozšiřujícího studia oboru
dějepis.

První otázka měla zjistit, zda respondenti pracovali v hodinách dějepisu s populárně nauč-
nými historickými a historicko-pedagogickými časopisy či nikoli. Dále měli upřesnit, zda-li 
s časopisy pracovali spíše na základní nebo na střední škole. 37 respondentů odpovědělo kladně,
163 záporně, 11 dotazníků zůstalo bez odpovědi. Složitost v získávání a hlavně vyhodnocování
odpovědí dokumentuje fakt, že 10 studentů se přihlásilo k tomu, že s časopisy pracovali spíše na
základní škole, dalších 31 studentů sdělilo, že na střední škole, což je v souhrnu o něco vyšší
počet, než kolik se jich celkem přihlásilo ke kladné odpovědi v první části otázky.

Ve druhé otázce byl repondentům položen dotaz, zda-li znají některé populárně naučné his-
torické a historicko-pedagogické časopisy vydávané před rokem 1989. Relevanci odpovědi měla
napomoci žádost o uvedení konkrétních příkladů. K tomu, že časopisy vycházející před rokem
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10 MIHOLA, J.: Dotazník studentů katedry historie 2003 aneb několik nahlédnutí do vztahu posluchačů a jejich před-
mětu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společenských věd, č. 20. Brno 2004,
s. 129.



1989 znají, se přihlásilo 85 posluchačů, zatímco zbývajících 126 odpovědělo záporně. Relativně
optimistický výsledek však pokazily právě uvedené příklady. Pouze 23 z nich zachycovalo časo-
pisy, které před rokem 1989 skutečně vycházely (Dějiny a současnost – 21 hlasů a Slovo k his-
torii – 2 hlasy). Ostatní uváděli buď časopisy odborné nebo sice časopisy populárně naučné, ale
vycházející až po roce 1989 (Historický obzor, Živá historie, History). Výsledkem této otázky je
tedy konstatování, že populárně naučné časopisy vycházející před rokem 1989 zná, a to jen ve
skromných příkladech, 23 posluchačů, zatímco 188 dalších nebylo schopno uvést ani jediný pří-
klad.

Na základě výsledku druhé otázky se třetí otázka jeví spíše jako domněnka, než jako argu-
menty podepřená odpověď. Respondenti se měli vyjádřit, zda se domnívají, že mohou být v dne-
šním předmětu dějepis využitelné také populárně naučné historické a historicko-pedagogické
časopisy vycházející před rokem 1989. Jednoznačně převážila kladná odpověď. 141 posluchačů
si myslí, že mohou být využitelné, pouze 31 odpovědělo záporně a dalších 39 odpovědělo, že
neví. 

Poslední dotaz byl zaměřen na to, zda-li respondenti, jako současní studenti, populárně nauč-
né časopisy, včetně zahraničních čtou. 76 odpovědělo kladně s tím, že čtou některý z časopisů
pravidelně. Dalších 59 sice populárně naučné časopisy čte, ale pouze nepravidelně. 76 odpově-
dělo, že žádné populárně naučné časopisy zaměřené na historii nečte. Kladná odpověď této otáz-
ky je podložena podotázkou na názvy časopisů. V tomto případě se na konečném výsledku otáz-
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ky nic měnit nemuselo, poněvadž všichni kladně odpovídající respondenti správně jmenovali
některý z časopisů vycházejících po roce 1989, přičemž nejčastěji byla zmíněna Živá historie,
následovaná Historickým obzorem, dále History revue, Dějiny a současnost aj.

Populárně naučné historické a historicko-pedagogické časopisy v proměnách čtyř desetiletí 

Dějinné události, charakter státu i stav společnosti se významně podepisují na charakteru
školní výuky. Zvláště některé společenskovědní předměty jsou náchylné podléhat různým ideo-
logiím a stávat se jejich nástrojem. K neproblematičtějším a nejpostiženějším předmětům v tom-
to smyslu tradičně náleží dějepis, ale také občanská nauka.11

a) období po druhé světové válce a 50. léta12

Pro poválečné období je charakteristická snaha o co nejrychlejší navrácení se k předmni-
chovskému stavu. K předválečným osnovám a učebnicím se vrátily obecné, měšťanské i střed-
ní školy. V rámci demokratizace školství byla zdůrazňována lidovost vzdělání, uplatňování vli-
vu veřejnosti na život a řízení škol a uplatňování demokratických ideí v práci škol.13 Školství
byla věnována zvláštní pozornost také v Košickém vládním programu. Ministerstvo školství 
a osvěty, v jehož čele stanul Zdeněk Nejedlý, se již v prvních poválečných měsících zaměřilo na
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11 Blíže: JULÍNEK, S. a kol.: c. d., s. 33–42.
12 K výuce dějepisu v tomto období srovnej: BIMKOVÁ, D.: Proměny ve výuce dějepisu v ČSR mezi léty 1948–1956.

(Bakalářská práce). Praha, FF UK 2007.
13 VOMÁČKA, J.: Proměny školního vzdělávání v našich dějinách. Ústí nad Labem 1993, s. 95–96.



vypracování základních pedagogických dokumentů a na zajištění výuky vhodnými učebnicemi.
Zvláštní důraz byl kladen na „politickou, státní, brannou, národní, lidovou a sociální výchovu,
kterými je nutno prolnout všechny vyučovací předměty, zvláště politickou výchovu, dějepis,
zeměpis, češtinu, filozofii, výchovu hudební, výtvarnou i tělesnou“.14

V souladu s těmito nasměrováními začal v dubnu 1946 vycházet časopis Politická výchova.
K nutnosti a významu politického vzdělávání a politické práce vyzýval výrok T. G. Masaryka,
otištěný nad úvodním článkem prvního čísla. V článku bylo zdůrazněno, že „časopis Politická
výchova je určený převážně školským pracovníkům, chce politicky zhodnocovati a domýšleti vše,
co z naší školy vytváří školu lidově demokratickou, vše, co může přispěti ve smyslu vládního pro-
gramu k jejímu zdemokratizování….Časopisu Politická výchova půjde o to, aby přispěl ke zlep-
šení té práce ve škole, jež má zvýšiti politické vzdělání naší mládeže a posíliti její aktivní a uvě-
domělý postoj k budování nové, lidově demokratické školy.“15 Časopis si dále kladl za cíl 
v hlavních statích zpracovat všechnu základní problematiku politické výchovy a také „Themata
politické výchovy“ podle nových učebních osnov. Nabízel pomocné texty politické výchovy,
snažil se vést k novému pojetí žákovské samosprávy a zdůrazňoval roli osobnosti učitele pro
úspěch politické výchovy. Význam předmětu politická výchova ve škole zdůraznil na stránkách
časopisu také prezident Beneš. Ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý zde při zdůrazňování
našeho bližšího vztahu k východní kultuře vyzvihl jako dva předměty, na kterých tehdy nejvíce
záleželo, politickou výchovu a národní dějiny.16 Ačkoli měl tento časopis svým obsahem dost
daleko k popularizaci historie či metodiky dějepisu, tak jak jí rozumíme v dnešním slova smys-
lu, můžeme v něm spatřovat zárodek populárně naučného historicko-pedagogického časopisu,
který vycházel s obměněnými názvy od roku 1946 do roku 1989.

Časopis Politická výchova vycházel pouze do června 1946. Od září 1946 na něj navázal
časopis Občanská výchova (vycházel do června 1948). Obě periodika měly podtitul Časopis
pro školské pracovníky škol všech stupňů.17 Populárně naučným historickým a zároveň meto-
dicky zaměřeným časopisem, který začal vycházet v Československu po skončení druhé světové
války, se staly až Společenské nauky ve škole, vydávané Ministerstvem školství a osvěty ve
Státním pedagogickém nakladatelství. Vydávání nového časopisu mělo přispět k ještě bližšímu
sjednocení práce v klíčových společenskovědních předmětech, mělo se ještě více využívat zku-
šeností dobrých učitelů všech předmětů, zejména za situace, kdy nebyly k dispozici učebnice,
které by vyhovovaly.18 Přímou návaznost na předchozí dva časopisy dokládá, že je jeho první
ročník, vydávaný od září 1948 do června 1949 uváděn jako IV. ročník Politické – Občanské
výchovy. Odstraňování „dějinných stínů“ bylo ve školství spojeno s prosazením jednotné školy,
kterou zavedl nový školský zákon, vyhlášený v květnu 1948.19 Hned v prvním čísle časopisu
byla věnována zvláštní pozornost postavení dějepisu, vlastivědy, občanské výchovy v nových
osnovách a to zejména v kontextu utváření světového názoru.20 Úloze učitele v hodinách děje-
pisu byla věnována značná pozornost a tisk měl být jeho zdatným pomocníkem: „Úloha učitele
je nezastupitelná, učitel je významným pomocníkem strany, neboť je jedním z významných čini-
telů komunistické výchovy…O učiteli dějepisu to platí o to více, že dějepis je jedním z nejvý-
znamnějších společenskovědních předmětů ve škole a společenskovědní předměty, občanská
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14 Věstník MŠO, 2, 1945, seš. 2, s. 12.
15 Úvodem. Politická výchova, ročník I, č. 1/1946, s. 2.
16 NEJEDLÝ, Z.: O politické výchově a národní tradici. Politická výchova, roč. I, č. 4/1946, s. 1.
17 Tyto časopisy měly spíše obecně informativní charakter, než bezprostřední zaměření k jednotlivým předmětům.

Redigovali je Karel Angelis a Boh. Kujal.
18 Úvodem. Společenské nauky ve škole, č. 1/1948–49, s. 1–2.
19 ŠTVERÁK, V.: Dějiny pedagogiky, II. díl. Praha 1981, s. 308–309.
20 ANGELIS, K.: Společenské nauky v nových osnovách. Společenské nauky ve škole, č. 1/1948–49, s. 2–5.



nauka, dějepis, zeměpis, jazyk český a ostatní jazyky, tvoří páteř komunistické výchovy svým
obsahem i cílem…Učitel dějepisu se tedy musí zvlášť pečlivě starat o svůj neustálý ideologický
i odborný růst, musí být zvlášť dobře informován, musí sám hořet, chce-li někoho zapalovat.“21

Ideologická výchova už v této době směřovala k marxisticko-leninskému světovému názoru.22

Od září 1951 byl název časopisu pozměněn na Společenské vědy ve škole s podtitulem
Časopis pro dějepis, občanskou nauku a zeměpis (od října 1953 s podtitulem Časopis pro děje-
pis, ústavu ČSR a SSSR a zeměpis a později Časopis pro vyučování dějepisu a občanské nau-
ce). Jak název napovídá, nejednalo se pouze o popularizaci historie. Časopis byl rozdělen mezi
dějepis, zeměpis a občanskou výchovu. Jednotlivé sešity zahajuje ideologicky výchovný článek,
po něm následuje oddělení Dějepis a ústava ČSR a SSSR, dále Zeměpis, Dotazy a odpovědi,
Kronika, Kritika a Bibliografie. Ideologie pronikla snad na každou stránku časopisu.23 Kromě
formování učitelů i žáků v duchu socialismu však časopis obsahuje také podněty ke zlepšování
školské praxe, terminologické slovníky, kunsthistorická témata aj. Až do roku 1952 měli učitelé
časopisy ve škole k dispozici zdarma, ministerstvo školství totiž pro školy předplácelo všechna
periodika. O tehdejší oblíbenosti a využívání časopisů s dějepisnou tématikou svědčí i to, že na
rozdíl od jiných časopisů zájem o ně výrazně nepoklesl ani poté, co bylo zastaveno ministerské
předplácení.24
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21 Srovnej: DVOŘÁK, J.: Tisk pomocníkem učitele společenskovědních předmětů. Společenské vědy ve škole, 
č. 5/1971–72, s. 136.

22 GONČAROV, N. K.: Výchova k marxisticko-leninskému světovému názoru. Společenské nauky ve škole, roč. IV., 
č. 9/1948–49, s. 387–393.

23 Srovnej např. KRÁL, V.: O protilidové politice T. G. Masaryka. Společenské vědy ve škole, č. 7/1953, s. 304–311 aj.
24 BIMKOVÁ, D.: Pedagogické časopisy pro výuku dějepisu v první polovině 50. let 20. století. In: Dějiny ve škole 

– škola v dějinách. Historia scholastica, sv. I. Praha 2010, s. 119.

Obr. 1 a 2: Časopis Společenské vědy ve škole prošel za dobu své existence grafickými i obsahovými promě-
nami. V posledním ročníku se už na obálce mohl objevit i Václav Havel coby novopečený prezident ČSSR.



K dalším změnám ve školství došlo na základě zákona o školské soustavě a vzdělání učite-
lů z dubna 1953. Ke zlepšení ideopolitické výchovy mělo napomoci zřízení okresních a kraj-
ských pedagogických kabinetů a ústavů pro zvyšování kvalifikace učitelů.25 V souladu s novou
pedagogickou dokumentací byly vypracovány také nové dějepisné učebnice. Jejich pojetí vypo-
vídá o celkové politické koncepci našeho školství padesátých let. Typická pro tuto dobu byla
nadměrná preference a ideologizace některých partií historické látky, zejména husitství.
Podobné tendence lze vypozorovat také v časopisecké popularizaci. Roku 1954 došlo k rozdě-
lení polytematických Společenských věd na specializované časopisy. Jedním z nich byl Dějepis
ve škole, redigovaný Marií Pravdovou, s podtitulem Časopis pro dějepis, ústavu ČSR a SSSR,
později bez podtitulu. Obálku prvního čísla zdobil obrázek Jana Žižky z Trocnova. V prvním čís-
le sdělila redakce čtenářům, že „časopis přejímá funkci, kterou do této doby plnily Společenské
vědy ve škole.“26 Vznik nového samostatného časopisu pro dějepis a ústavu redakce dále zdů-
vodňovala tím, že „vzrostly výchovné a vzdělávací úkoly vyučování těmto předmětům“. Vyjádři-
la přání, aby se časopis stal nepostradatelným průvodcem učitele při jeho práci a přislíbila, že
články v oddíle populárně vědeckém budou přinášet nejnovější výsledky historického bádání 
a tím příspívat k neustálému prohlubování vědomostí učitelů. Obsahově byl Dějepis ve škole
rozčleněn na oddíl odborný, oddíl metodický, zvláštní sekce nesla název Ze zkušenosti učitelů
(podle redakce se nový časopis mohl stát pomocníkem učitelů pouze tehdy, budou-li oni
pomáhat časopisu, pouze v této těsné spolupráci prý mohl časopis splnit své vytčené úkoly).27

Nechyběly recenze, zprávy a tzv. kronika. Zprvu byl časopis takřka bez obrázků, postupně se
však jeho součástí staly dějepisné náčrtníky prezentované učiteli z praxe, které ostatně, na roz-
díl od článků typu Marxova cesta k Marxismu, jsou i v dnešním dějepise využitelné a užitečné.28

Hovořit o nějaké konkurenci mezi populárně naučnými časopisy, zaměřenými na historii, by 
v padesátých letech nemělo valný smysl. Kromě dějepisu ve škole se občasně mohl učitel děje-
pisu inspirovat ještě na stránkách Učitelských novin, vycházejících od roku 1951 (dějepisných
článků tam ovšem bylo tehdy poskrovnu, převažovaly spíše ideově výchovná pojednání),
případně v pedagogicky orientovaném časopisu Komenský.29

b) 60. léta
V časopisecké popularizaci zaměřené na dějepis či metodiku dějepisu je znát rozdíl mezi

první a druhou polovinou padesátých let. K daleko zásadnějším změnám však došlo v průběhu
šedesátých let. Změnu ve školství přinesl nový školský zákon z roku 1960, na jehož základě byla
vytvořena soustava škol tzv. 1. a 2. cyklu a příslušných výchovně vzdělávacích zařízení. V násle-
dujících letech byly do škol zaváděny nové učební plány, osnovy a edice učebnic odpovídající
koncepci nového zákona. 

Administrativní opatření se stala důvodem pro další změnu v hlavním časopise zabývající se
historií a metodikou dějepisu. Dějepis ve škole byl totiž roku 1959 sloučen se Zeměpisem ve
škole. Jako nástupce obou časopisů začal být rozhodnutím Ministerstva školství a kultury

117

K POPULÁRNĚ NAUČNÝM HISTORICKÝM A HISTORICKO-PEDAGOGICKÝM ČASOPISŮM

VYDÁVANÝM V LETECH 1946–1989 A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNÉM ŠKOLNÍM DĚJEPISU

25 ANGELIS, K.: Ke zlepšení ideopolitické výchovy při vyučování předmětům společenských věd. Společenské vědy ve
škole, č. 7/1953, s. 266.

26 Srovnej: Dějepis ve škole, č. 1/1954, s. 1. 
27 Srovnej: TUPÝ, K.: Vyhovuje obsah časopisu Dějepis ve škole? Pohled učitele národní školy. Dějepis ve škole, 

č. 7/1957, s. 330–332.
28 Srovnej např.: Náčrt v hodinách dějepisu. Dějepis ve škole, č. 9/1958, s. 412–416. Tyto články měly svůj zvláštní vý-

znam především v době, kdy byl nedostatek školních nástěnných map a nebyly k dispozici školní dějepisné atlasy. 
29 Srovnej: BIMKOVÁ, D.: Pedagogické časopisy pro výuku dějepisu jako praktická metodická pomoc českosloven-

skému učiteli v období 1948–1970. (Diplomová práce). Praha, PdF UK 2011, s. 26–27.



vydáván časopis Dějepis a zeměpis ve škole.30 Spojení obou předtím samostatných časopisů
bylo vysvětleno ekonomickými důvody s poukazem na možnost prohloubené koordinace obou
předmětů: „Tematický plán nového ročníku sleduje jako hlavní zásadu, že má být co nejúčinně-
ji využito spojení dějepisu a zeměpisu v jednom časopisu pro takové zpracování látky, která
naplňuje komunistickou výchovu…Významnou výhodu lze vidět také v tom, že zeměpis, který je
chápán jako komplexní vědní obor v souhrnu svých přírodovědných a společensko-vědných dis-
ciplín, podává obraz hospodářských a společenských poměrů současných a je tím do značné
míry historií přítomnosti.“31 V novém časopise, vydávaném od ročníku I., bylo přislíbeno, že
jeho podstatná část bude věnována metodickým otázkám a zkušenostem z praxe, výrazněji
bohatší mělo být rovněž obrazové a mapové vybavení. Redakce si vytkla za cíl, aby se časopis
stal nepostradatelným průvodcem učitelovy přípravy, aby měl co nejširší okruh čtenářů a také,
jak bylo typické i pro různá předchozí prohlášení, aby byl každý jeho čtenář spoluautorem, aby
časopis pro učitele byl časopisem učitelů.32 Ve srovnání s časopisem Dějepis ve škole narostl
nejen počet stran, ale také se zvětšil formát z B5 na A4. V 60. letech tvořily základní pilíře obsa-
hové struktury časopisu Obsah vyučování, Metodiky dějepisné práce, Recenze. Pod názvem
Dějepis a zeměpis ve škole bylo vydáno deset ročníků časopisu. 

Patrně nejznámějším, pro mnohé přímo kultovním populárně naučným časopisem se před
rokem 1989 stala kulturně historická revue Dějiny a současnost. V roce 1959, kdy časopis 
vznikl, byl jeho obsah definován delším podnázvem, který zněl: Historická a vlastivědná revue
Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury.33

Vydavatelem bylo nakladatelství Orbis. O době, v níž byl časopis založen, vypovídá vyjádření
redakce v prvním čísle: „Předstupujeme před čtenáře v době, která příštími historiky bude jistě
hodnocena jako jedna z nejpřevratnějších epoch lidstva. Je to doba, kdy socialistický řád nabývá
denně zřejmější převahy nad imperialismem. Technický a společenský rozvoj lidstva … je spolu 
s velkým zájmem o techniku a přírodu doprovázen i stále živým zájmem o minulost a dějiny
našich zemí. Toto poznání vedlo Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a minis-
terstvo školství a kultury k tomu, aby vedle časopisů popularizujících vymoženosti techniky
vytvořily časopis seznamující širokou veřejnost s pokroky historické vědy.“34 Časopis měl
nastoupit místo tradičního orgánu vlastivědných pracovníků, Naší vlasti, popularizujícím vlas-
tivědu již v období první republiky, s příslibem, že se vlastivědné problematice bude na jeho
stránkách věnovat stálá pozornost. Revue měla promlouvat nejen k odborným historikům, ale 
k široké obci zájemců o poznání minulosti naší vlasti a všeho lidstva od nejstarších dob: „Časo-
pis chce být zajímavý, nebude však v žádném případě únikovou četbou, nějakou náhradou za
staré kalendáře. Chceme, aby se čtenáři bavili a aby zvyšovali úroveň svých poznatků o zákoni-
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30 Úvodem k novému pedagogickému časopisu Dějepis a zeměpis ve škole. Dějepis a zeměpis ve škole, č. 1/1959, s. 1;
Změny v pedagogických časopisech. Učitelské noviny, č. 35–36/1968, s. 6. 

31 HÁNL, J.: Slovo redakce. Dějepis a zeměpis ve škole, č. 1/1959, s. 2.
32 Tamtéž.
33 Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí vznikla roku 1952 transformací Socialistické akademie

(založené po sovětském vzoru roku 1936) a jejím úkolem byla ideově vzdělávací práce. Vedle přednáškové činnosti
organizovala tzv. Lidové univerzity a polytechniky, které navazovaly na práci středních škol. Jednou z forem popu-
larizace, kterou se společnost zabývala, byla Filmová lidové univerzita. Pro zájemce o historii vydávala společnost
řadu textů a samostatných brožur, jejichž autory byli J. Macek, J. Janáček a další. Sekce historie byla od počátku čin-
nosti Společnosti považována za jednu z hlavních a nejaktivnějších sekcí. V souladu s duchem doby byla značná
pozornost věnována ateistické propagandě, ale také pokrokovým tradicím spoluobčanů německé národnosti, boji pro-
ti revanšismu a jeho ideologii, boji proti ideologii masarykismu. V přednáškové činnosti se měly více než předtím
propagovat poznatky z obecných dějin. Srovnej: Dějiny a součanost, č. 3/1959, s. 7.

34 Dějiny a současnost, č. 1/1959, s. 2.



tostech společenského vývoje.“35 V zahajovací euforii redakce dokonce vyzvala čtenáře k těsné
spolupráci, aby svůj časopis redigovali s ní, aby kladli otázky, na něž by si přáli odpovědět. Prv-
ní číslo přinášelo statě J. Macka o husitech na Baltu, M. Boučka o milicích v únoru, V. Vavřín-
ka o dobytí Byzance křižáky r. 1204, J. Kramaříka o J. Němcovi, muži Boženy Němcové, 
R. Kvačka o 15. březnu 1939, J. Böhma o pravěku našich zemí, Ct. Votrubce o pražských nou-
zových koloniích, K. Gajana o zavraždění K. Liebknechta a R. Luxemburgové, A. Šnejdárka 
o rozdělení Berlína, K. Stejskala o neznámém pražském gotickém zlatníkovi, F. Vodičky o Dob-
rovském, M. Velgové o A. Einsteinovi v Praze, F. Kavky o 550. výročí vydání Kutnohorského
dekretu a další zajímavosti. V podobně pestrém duchu byla koncipována i následující čísla. Na
nový přístup v popularizaci historie pochvalně upozornil na svých stránkách i „konkurenční“
Dějepis a zeměpis ve škole, jehož redakce vyjádřila přesvědčení, že mezi časopisy dojde ke
zdravé soutěži i k určité dělbě práce, neboť se úkoly obou časopisů částečně překrývají a zčásti
liší.36 Před rokem 1989 časopis zažil řadu proměn. Nejprve vycházel desetkrát ročně, později
dokonce každý měsíc. K pilířům jeho obsahu pochopitelně náležely články věnované husitství,
v rámci regionálních dějin byli čtenáři podrobně informováni o muzeích revolučních bojů,
nemohla být opomenuta výročí vrcholných představitelů režimu, na stránky se dostalo pojednání
o prvním pětiletém plánu národního hospodářství. Články k církevním dějinám svým obsahem
a zaměřením v podstatě deklarovaly, že katolická církev byla a zůstává úhlavním nepřítelem
společnosti. Pro vzdělání v této problematice dnes články jako Pražští kněží v zrcadle lidových
podání nebo Církev a svatí posloužit nemohou, jako výmluvný příklad toho, kam až může zajít
manipulace s dějinami, však poslouží velice dobře. Souhrnně vzato lze konstatovat, že se na teh-
dejší dobu redakci podařilo vytvořit zajímavou obsahovou strukturu, získat kvalitní autory 
a zájem čtenářů povzbudit například soutěžemi. V prvních ročnících revue dokonce disponova-
la jistou didaktickou částí, rubrikou Hádanky a křížovky s řadou zábavných úkolů pro zvídavé
čtenáře. Největší prostor v každém čísle zaujímaly články k národním i zahraničním dějinám,
historické a kunsthistorické. Důležité místo patřilo rubrice Portrét, v níž byli formou rozhovoru
představováni tehdejší historici a jejich dílo. Následovaly aktuality, glosy, komentáře a polemi-
ky, zprávy a nechyběly ani anotace nových publikací. Na rozdíl od Společenských nauk ve ško-
le či Dějepisu ve škole, disponovaly Dějiny a současnost od začátku alespoň černobílými obráz-
ky. Od prvního čísla měly také lesklou, barevnou obálku, na které lépe vynikly později užívané
reprodukce uměleckých děl a portrétů. Ačkoli se časopis neprofiloval jako didaktický či peda-
gogický, roku 1963 se na jeho stránkách odehrála zajímavá a nebývale rozsáhlá polemika týka-
jící se nových dějepisných učebnic navazujících na nový školský zákon z roku 1960. Aktéry
polemiky byli Olga Prášilová, tehdejší redaktorka Státního pedagogického nakladatelství, Vla-
dimír Fiala z Filozofické fakulty UK aj.37 Brzy poté byl publikován kritický článek věnovaný
postavení dějepisu na naší škole, kde bylo mimo jiné autorem řečeno: „Domnívám se, že děje-
pisu není dáváno na našich školách to místo a pozornost, které by mu vzhledem k jeho vzdě-
lávacímu a výchovnému významu příslušely. Výuka dějepisu je svěřována často nekvalifikova-
ným učitelům (např. těm, kteří si potřebují doplnit úvazek) a někteří ředitelé škol jsou
přesvědčeni, že dějepis může učit každý … Zkrátka dějepis je na naší škole často jen vedlejším,
méně důležitým předmětem.“38
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35 Tamtéž.
36 Dějepis a zeměpis ve škole, č. 6/1959, s. 193.
37 MANDLER, E.: Výprodej dějepisu. Dějiny a současnost, č. 3/1963, s. 30–32; PRÁŠILOVÁ, O.: K výprodeji dějepisu.

Dějiny a současnost, č. 4/1963, s. 20–21; Doprodáno. Dějiny a současnost, č. 4/1963, s. 20–21.
38 JOZA, J.: O postavení dějepisu na naší škole. Dějiny a současnost, č. 4/1963, s. 18–19.



Roku 1965 však bylo zásahem ideologického dozoru změněno obsahové zaměření časopisu
i autorský kolektiv a v časopisu se přestaly objevovat články, které nelibě neslo ideologické
vedené KSČ.

Osvěžující oázu svobodných názorů na stránkách populárně naučných historických a histo-
ricko-pedagogických časopisů přineslo Pražské jaro 1968.39 V bohaté míře se historickými otáz-
kami, ale také dějepisem ve škole, opakovaně zabývaly Učitelské noviny.40 Prostor dostaly 
v předchozích desetiletích nepublikovatelné názory. Snaha o objektivnější hodnocení osobností
a nalezení jejich „nového“ místa v dějinách i učebnicích dějepisu se týkala mnoha slavných jmen
české minulosti, na prvním místě zmiňme T. G. Masaryka.41 Byla požadováno, aby byly z pří-
stupu k minulosti odstraněny metody zatracování a mlčení a nahrazeny jednou historicko-dia-
lektickou metodou přístupu ke skutečnosti, která vyžaduje důslednou analýzu faktů a jevů 
a jejich hodnocení z hlediska souvislostí historických a společenských.42 V rámci Akčního pro-
gramu ministerstva školství byl realizován záměr rehabilitovat školu i učitele. Kriticky byly hod-
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39 Srovnej: Víc demokracie a svobody – víc práv a odpovědnosti. Z projevu ministra školství dr. Jiřího Hájka, Dr.Sc. ke
Dni učitelů. Učitelské noviny, č. 14/1968, s. 3; Pedagogika a pedagogové. Učitelské noviny, č. 33–34/1968, s. 1–2.

40 Srovnej: Ostravský rozhovor o dějepisu. Učitelské noviny, č. 43/1968, s. 2; Na rozvrhu: dějepis a literatura. Učitel-
ské noviny č. 43/1968, s. 8.

41 PILLÍK, K.: Masarykův osvobozenecký program z let 1914–1915. Učitelské noviny, č. 12/1968, s. 4. Je však třeba
zdůraznit, že i v době Pražského jara byla historická pravda mnohdy hledána se specifickou motivací. Citovaný článek
uvádělo moto: „A nezvítězí-li pravda, nezvítězí ani socialismus.“ V části, kde autor pojednal o Dějinách a učebnicích,
konstatoval, že Masaryka nelze vykládat jako rozbíječe dělnického hnutí, avšak vykládat ho jako marxistu by bylo
rovněž pochybené.

42 NOVÁKOVÁ, E.: První republika očima mladých. Učitelské noviny, č. 42/1968, s. 6. Autorka v rámci svého článku
představila také výzkum, podle něhož každý pátý žák nevěděl, kdy vznikl stát, ve kterém žije. V návaznosti na výsled-
ky výzkumu kritizovala, že zatímco 28. říjen je v učebnicích dějepisu utopen v textu, prosincovým bouřím 
v Československu 1920 je věnována celá kapitola a podobně i roku 1921.

Obr. 3 a 4: Obálka prvního čísla prvního ročníku kulturně historické revue Dějiny a současnost (vlevo) 
a image stejného časopisu v druhé polovině šedesátých let 20. století.



noceny předchozí trojí zasadní změny školského systému. Zvláště v případě reformy roku 1953
bylo konstatováno, že vážně narušila vývoj socialistické školy, k němuž položil seriózní základ
školský zákon z roku 1948.43 Avizováno bylo také vytváření nové koncepce předmětu dějepis
na základní škole. Zároveň byl zdůrazněn význam pomůcek, zvláště historických atlasů a řady
doplňkové populárně historické literatury.44 Za Pražského jara mohla být také obnovena původ-
ní redakční rada revue Dějiny a současnost, poté, co více než tři stovky historiků podepsalo peti-
ci. Rok 1968 je možné považovat za zenit časopisu v období před rokem 1989. V reakci na
sovětskou okupaci stačil časopis ještě otiskout rezoluci historiků národně osvobozeneckého boje
hitlerovské okupace a druhé světové války, sdružených v Čs. Výboru pro dějiny protifašistické-
ho odboje, kterou zveřejnili na svém zasedání v prosinci 1968.45 Na jaře roku 1969 byl na revui
obnoven tiskový dohled, v srpnu bylo vydáno poslední číslo a časopis byl zastaven s odů-
vodněním, že narušuje důležité zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu.46

Roku 1968 se Státní pedagogické nakladatelství rozhodlo vydávat časopis Dějepis ve škole
znovu samostatně. Začal vycházet jako ročník XVI., čímž se přihlásil k tradici vydávání od roku
1954, tedy včetně započtení let, kdy samostatně nevycházel.47 Časopis si udržel formát A4, při-
bylo v něm obrazového materiálu. Projevilo se v něm Pražské jaro, nicméně komunistická ideo-
logie zůstala přítomna i nadále. Již v průběhu roku však redakce musela přiznat problémy spo-
jené se zvyšováním výrobních nákladů a připouštěla možnost zániku časopisu.48 Ten přišel brzy.
Ve školním roce 1970–71, uváděném jako ročník XVIII., vyšlo jako poslední čtvrté, prosincové
číslo, v němž byli čtenáři upozorněni, že se od ledna roku 1971 Dějepis ve škole sloučil s časo-
pisem Občanská výchova a filosofie.49 Učitelům dějepisu a občanské výchovy tak byl znovu
doporučen staronový měsíčník Společenské vědy ve škole. Redakce ve svém vysvětlení při-
pustila jako jeden z důvodů ukončení vydávání Dějepisu ve škole ekonomické těžkosti.50 Ně-
které kvalitně zpracované příspěvky publikované na pokračování zejména v ročníku 1968–69,
například 50 let Československa v grafickém znázornění a statistických přehledech, lze i dnes 
z větší části považovat za užitečné a ve školním dějepisu využitelné. U příležitosti půlstoletí čes-
koslovenské republiky vycházel na stránkách stejného časopisu seriál zachycující dějiny státu ve
fotografii a dokumentech. Záměr nepochybně chvályhodný, výběr fotografií byl ovšem pozna-
menán cenzurou, své dodal i doprovodný komentář (kterou dobu očerňovaly fronty na jídlo 
a kterou glorifikovaly budovatelské úspěchy směřující k lepším zítřkům asi není třeba objasňo-
vat). Na pokračování vycházela také stať nazvaná Politický vývoj našich zemí na mapách.
Dodnes se ve školním dějepise mohou uplatnit černobílé mapy, jejichž podrobnost a zároveň
přehlednost o dost převyšuje mnohé školní dějepisné atlasy. Navíc se nejednalo pouze o celko-
vá zobrazení českých zemí, prostor dostaly i regiony v kontextu historických událostí (Hlučín-
sko, Vitorazsko, Těšínsko aj.). Součástí článků byla vždy také literatura. Z dalších témat byla
velká pozornost věnována problémové výuce a spolupráci muzea a školy.51
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43 Srovnej: ZEMAN, F.: Jak dál? (K akčnímu programu ministerstva školství). Komenský, září 1968, č. 1, s. 1–6.
44 Srovnej: Nová koncepce dějepisu ZŠ. Učitelské noviny, č. 47/1968, s 3.
45 „Vyšší princip“ a historie. Dějiny a současnost, č. 2/1969, s. II.
46 Srovnej: Když jsem ten časopis poprvé uviděl, byl jsem zděšený. Rozhovor s Milanem Churáněm. Dějiny a součas-

nost, č. 4/2009, s. 18–19.
47 Srovnej: ŠPÉT, J.: Zamyšlení nad dvaceti lety. Dějepis ve škole, č. 10/1968–69, s. 193. Článek nabízí stručné ohléd-

nutí za vývojem časopisu Společenské nauky ve škole, který byl nahrazen časopisem Dějepis ve škole přeměněným
několik let poté na Dějepis a zeměpis ve škole a následně znovu na Dějepis ve škole.

48 Tamtéž.
49 Časopis Občanská výchova a filozofie s podtitulem Časopis pro světový názor, morálku, politiku, psychologii 

a logiku vycházel v letech 1969–71.
50 Dějepis ve škole, č. 4/1970, s. 53.
51 ŠPÉT, J.: K některým problémům spolupráce školy a muzea. Dějepis ve škole, č. 5/1968–1969, s. 104–107 aj.



c) 70. a 80. léta
Školství v tomto období významně ovlivnilo vydání dokumentu nazvaného Další rozvoj čes-

koslovenské vzdělávací soustavy, který předznamenal změny dané zákonem z roku 1978.52 Ve
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Obr. 5, 6, 7, 8: Časopis Dějepis ve škole – obálka prvního čísla prvního ročníku (vlevo), obálka jednoho 
z čísel prvního ročníku jeho nástupce, časopisu Dějepis a zeměpis ve škole (uprostřed) a obálka časopisu
Dějepis ve škole na počátku 70. let, krátce před jeho zánikem (vpravo). Z nejstarších čísel jsou v dnešní
době využitelné například náčrtníky (dole), které v 50. letech nahrazovaly chybějící nástěnné mapy a his-
torické atlasy.

52 Další rozvoj československé vzdělávací soustavy. Projekt a důvodová zpráva. Praha 1976; Další rozvoj českosloven-
ské vzdělávací soustavy. Dílčí projekty. Praha 1977.



srovnání s šedesátými lety byla časopisecká popularizace historie v sedmdesátých letech chudší.
Důraz se znovu kladl na ideově politické vzdělávání učitelů.53 Časopis Společenské vědy ve
škole se počátkem sedmdesátých let deklaroval jako přímý nástupce všech předchozích časopi-
sů, neboť ročník 1971 byl označen jako již XXVII. K lepšímu se změnila grafická úprava časo-
pisu, v sekci Dějepis i Občanská výchova a nauka zaujala silnější postavení metodika, repre-
zentovaná zejména články Julia Janovského či Vratislava Čapka a dalších didaktiků. I nadále
byla bohatě zastoupena ideologie, předkládaná ve článcích typu Sjezdové dokumenty KSČ jako
historický pramen a didaktický prostředek dějepisného vyučování.54 V jejím rámci docházelo 
k překrucování historických skutečností, nicméně i dnes existuje několik důvodů pro to, aby po
číslech ze sedmdesátých a osmdesátých let učitel či žák sáhli. Inspirující jsou například některé
náměty na exkurze, zvláště pro tu nejtradičnější, do hlavního města Prahy nebo do muzeí v příro-
dě čili skanzenů.55 Podle aktuálních potřeb a v souladu s RVP ZŠ by stačilo upravit některé pro-
pracované metodické články, mezi nimi třeba podklad pro realizování výuky dějepisu na škole
v přírodě.56 Některé články motivovaly učitele k tomu, aby nezapomínali v hodinách dějepisu
pracovat s písemnými prameny a snažili se o to, aby byli žáci schopni na zjednodušených mode-
lech porozumět otázkám hospodářských a sociálních dějin, například problematice šlechtického
podnikání v raném novověku.57 V 80. letech byl obsah časopisu obohacen několika tématy
vydávanými na pokračování. V prostoru nazvaném Terminologický slovníček vycházely díky Jit-
ce Vlčkové a Františku Honzákovi vybrané pojmy z historické geografie,58 dále národy a kul-
tury starověku aj. Domnívám se, že i dnešní učitelé dějepisu by uvítali stručné a přehledné kapi-
toly k dějinám výtvarného umění podobné těm, které na stránkách časopisu nabízela Eva
Neumannová59 či kapitoly z dějin českého dějepisectví psané Zdeňkem Benešem.60 Jen málo-
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53 FILLER, J.: K ideově politickému vzdělávání učitelů. Střední stupeň tříletý. Věda proti náboženství. II. část. Příloha
Učitelských novin, č. 1/1976.

54 Odstrašujícím příkladem je zejména jeden z „normalizačních“ ročníků – 1972–73, který je možné bez nadsázky
označit za skanzen komunismu. Stěžejním tématem na pokračování bylo 50 let Svazu sovětských socialistických
republik, na obálkách časopisu se objevovali Lenin, Gottwald, v článku oslavovaný jako revolucionář, státník a poli-
tik, pozornost včetně fotografické dokumentace byla věnována Únoru 1948 u příležitosti 25. výročí „vítězství“
českého a slovenského lidu nad reakcí. Jako pramenného materiálu k období normalizace lze jistě využít také mapu
významných staveb socialismu či obrazy z Vietnamu, země přátel aj.

55 ŠÍPEK, Z.: Pojedete na dějepisnou exkurzi do Prahy? Společenské vědy ve škole, č. 10/1971–72, s. 282–284;
FAKTOROVÁ, L: Přímé využití kulturních památek. Společenské vědy ve škole, č. 7/1976–77, s. 174–181;
FAKTOROVÁ, L.: K výuce dějin kultury a umění (formy opakování, prověřování a zkoušení). Společenské vědy ve
škole, č. 8/1976–77, s. 199–206; PROCHÁZKA, L.: Muzea lidové architektury v přírodě na území ČSR. Společenské
vědy ve škole, č. 10/1986–87, s. 306–309; PROCHÁZKA, L.: Muzea lidové architektury v přírodě na území ČSR 
– II. Společenské vědy ve škole, č. 9/1987–88, s. 277–279; LANGROVÁ, J. – LANGER, J.: Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Společenské vědy ve škole, č. 8/1988–89, s. 248–250.

56 BALCAR, L.: Dějepisné vyučování ve školách v přírodě. Společenské vědy ve škole, č. 8/1987–88, s. 235–236.
57 BŮŽKOVÁ, H. – BŮŽEK, V.: Režijní podnikání šlechty v předbělohorských Čechách. (Prameny k hospodářským

dějinám ve výuce dějepisu). Společenské vědy ve škole, č. 5/ 1988-89, s. 135-140.
58 Dnes je od těchto autorů v prestižním nakladatelství Libri k dispozici publikace HONZÁK, F. – PEČENKA, M. 

– STELLNER, F. – VLČKOVÁ, J.: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001. Původní časopisecká verze na
pokračování je však v jistém smyslu přehlednější a snadněji uchopitelná. V jednotlivých příspěvcích totiž autoři při-
bližovali historicko geografické regiony v rámci dnešních států. 

59 Příspěvky vycházely v rubrice nazvané Z dějin výtvarného umění: Umění předrománské a románské. Společenské vědy
ve škole, č. 3/ 1987–88, s. 72–77; Románské umění. Společenské vědy ve škole, č. 4/1987–88, s. 107–110; Gotické
umění. Společenské vědy ve škole, č. 6/1987–88, s. 178–181; Období vrcholné gotiky – architektura. Společenské vědy
ve škole, č. 7/1987–88, s. 204–208; Období vrcholné gotiky – sochařství a malířství. Společenské vědy ve škole, 
č. 10/1987–88, s. 298–301; Období pozdní gotiky. Společenské vědy ve škole, č. 3/ 1988–89, s. 77–82; Architektura
renesance. Společenské vědy ve škole, č. 5/1988–89, s. 144–148; Renesanční sochařství a malířství. Společenské vědy
ve škole, č. 6/ 1988–89, s. 173–175; Barokní umění – architektura. Společenské vědy ve škole, č. 5/1989–90, s. 133–138;
Barokní umění (sochařství a malířství). Společenské vědy ve škole, č. 6/1989–90, s. 163–168.



kdo z nich je z časových a dalších důvodů ochoten přečíst monumentální dílo Josefa Kutnara 
a Jaroslava Marka Přehledné dějiny českého dějepisectví. Milanem Bubnem byly na pokračo-
vání přibližovány pomocné vědy historické.61 Žel, ani jeden z těchto tematických seriálů se
nedočkal svého úplného dokončení. Časopis nezapomínal ani na velká a významná jubilea.
Kupříkladu dvoustému výročí Velké francouzské revoluce, připomínanému v červenci 1989,
byla věnována téměř celá dvě čísla.62

V dubnovém čísle roku 1990 to vypadalo na celkovou rekonstrukci časopisu poté, co reda-
kční rada ve svém prohlášení přislíbila novou tvář časopisu, odmítla cenzuru a hodlala se
zabývat tzv. bílými místy v dějinách. Poslední tři čísla čtyřicátého šestého ročníku nabídla před-
stavu o tom, jak by časopis patrně vypadal, kdyby vycházel v demokratických poměrech. Veli-
ce zajímavé a ve školním dějepise či občanské výchově dobře využitelné články přiblížily vol-
by českých prezidentů, vývoj československého státního znaku, politické strany, systém a volby
v letech první Československé republiky, srovnání se způsobem voleb v západní Evropě a další.
V polovině roku 1990 se však časopis Společenské vědy ve škole transformoval do časopisu
nazvaného Historický obzor.63

Specifické postavení mezi populárně naučnými časopisy vycházejícími v Československu
před rokem 1989 zaujímaly nepravidelně vycházející sešity nazvané Slovo k historii, s podtitu-
lem sešity k poznávání národní minulosti, které vydávalo nakladatelství Melantrich jako samo-
statnou přílohu deníku Svobodné slovo. Vlastně se nejednalo o periodikum v pravém slova
smyslu, nýbrž o monotematická pojednání, jimž byl věnován prostor srovnatelný s rozsahem
časopisu. Vydávání sešitů věnovaných až na jedinou výjimku problémům a osobnostem českých
dějin bylo zahájeno roku 1985.64 Výběr témat nebyl úplně náhodný. Ve většině případů souvi-
sel s výročími a jubilei roku, v němž sešity vycházely. Více náchylné k pronikání ideologie byly
pochopitelně sešity věnované tématům z 20. století. Vysokou úroveň zpracování atraktivních
témat zaručovali známí odborníci a popularizátoři, mezi autory samozřejmě nalezneme také his-
toriky výrazně poplatné době, jejichž dílo po roce 1989 již téměř nikoho neoslovuje. Témata
jako Marshallův plán či Pane prezidente, podáváme demisi, pochopitelně odrážela oficiální
ideologii a nabízela jedinou možnou „správnou“ interpretaci problému. Čtyřicetistránkové seši-
ty zhruba z poloviny doprovázela obrazová a textová dokumentace, na předsádce se čtenář set-
kal s fotografií a stručným portrétem autora. Pro potřeby a cíle školního dějepisného vzdělávání
a vyučování měla a může mít edice Slovo k historii jeden podstatný klad: přináší nejen poučné
ucelené výklady o vybraných událostech, ale i dokumentární materiál, který je ideální pro indi-
viduální práci žáků, pro osvojování si základů práce s historickým pramenem a s historickou
odbornou literaturou. Stylistická vytříbenost a názornost časopisu umožňovala široké pracovní
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60 Srovnej: Dějiny českého dějepisectví I.: Kosmova kronika Čechů. Společenské vědy ve škole, č. 7/1988–89, s. 209–202
a Dějiny českého dějepisectví II.: Historiografické doby Karla IV. Společenské vědy ve škole, č. 6/1989–90, s. 173–175.

61 Heraldika I., II., III. Společenské vědy ve škole, č. 8/1987–88, s. 251–254, resp. č. 9/1987–88, s. 282–286, resp. 
č. 10/1987–88, s. 313–314; Genealogie. Společenské vědy ve škole, č. 3/1988–89, s. 77–82; Sfragistika I., II.
Společenské vědy ve škole, č. 8/1988–89, s. 250–254; resp. č. 3/1989–90, s. 91–95; Diplomatika I., II. Společenské
vědy ve škole, č. 4/1989–90 , resp. č. 5/1989–90, s. 152–155; Paleografie I. Společenské vědy ve škole, 
č. 6/1989–1990, s. 183–184. Dalším pomocným vědám historickým, epigrafice, kodikologii a filigránologii byl
věnován prostor v časopise Historický obzor, který se stal pokračovatelem Společenských věd ve škole.

62 Srovnej: Společenské vědy ve škole, č. 9/1988–89 a č. 10/1988–89.
63 Společenské vědy ve škole, č. 10/1989–1990, s. 273. Změnil se název časopisu, některé klíčové osobnosti redakce

zůstaly, mezi nimi např. Aleš Skřivan, Zdeněk Beneš, Milan Buben, František Honzák. Hlavní devízou časopisu
nadále zůstala popularizace historické látky ze zřetelem k využití v hodinách školního dějepisu. Historický obzor však
i přes zmíněnou návaznost na Společenské vědy ved škole začal být vydáván od ročníku I.

64 Rámec českých dějin opustilo pouze Slovo k historii č. 10/1987, věnované VŘSR.



využití.65 Slovo k historii lze zároveň vnímat jako most mezi populárně naučnými časopisy
vycházejícími před a po roce 1989. Zhruba polovina ze všech sešitů totiž vyšla na sklonku tota-
lity, druhá v prvních letech po sametové revoluci. Časopis bohužel zanikl, společně s naklada-
telstvím Melantrich, již v první polovině 90. let 20. století.

125

K POPULÁRNĚ NAUČNÝM HISTORICKÝM A HISTORICKO-PEDAGOGICKÝM ČASOPISŮM

VYDÁVANÝM V LETECH 1946–1989 A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNÉM ŠKOLNÍM DĚJEPISU

65 Srovnej recenzi Slovo k historii. Společenské vědy ve škole č. 10/1987–88, s. 312.
66 Kompletní seznam uvádím z toho důvodu, že v mnoha knihovnách, včetně Moravské zemské knihovny v Brně, je

problém s dostupností některých čísel. V žádném z nich navíc není seznam témat předešlých čísel k dispozici. Sešity
jsou většinou lépe sehnatelné v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena.

Tabulka 1: Sešity populárně naučného časopisu Slovo k historii vydané do roku 1989.66
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67 Pro přehlednost tabulka rozlišuje časopisy podle názvů (přesto, že některé na sebe přímo navazovaly), pokud byly pod
tímto názvem vydávány od I. ročníku. 

Obr. 9 a 10: První číslo časopisu Slovo k historii (vlevo), stejně jako některá následující, je příkladem jedno-
stranné interpretace dějin. Některá témata, např. z dějin středověku, se dopadu ideologie víceméně vyhnula
(vpravo). 

Tabulka 2: Populárně naučné historické a historicko-pedagogické časopisy v Československu v letech
1946–1989.



Popularizace historie pro nejmladší? 

Nabízí se otázka, zda-li před rokem 1989 byla snaha přiblížit historii prostřednictvím časo-
pisu také nejmladším čtenářům. Samostatný populárně naučný historický časopis určený žákům
základní školy ve sledovaném období nevycházel. Velmi slušné úrovně v průběhu sedmdesátých
a osmdesátých let však dosahoval dětský časopis Mateřídouška. Nebyl pochopitelně historickým
časopisem, ovšem na jeho stránkách se nejmladší zájemci o historii mohli pravidelně setkávat 
s atraktivním obrazovým podáním českých dějin, v němž obraz dominoval nad textem, dále 
s historií zeměpisných objevů, s významnými vynálezci a jejich vynálezy.68 Později se některé
tyto příběhy dočkaly neméně úspěšného knižního vydání.69 Z jiného úhlu občasně přibližoval
historii zvídavým žákům patrně nejúspěšnější mládežnický časopis vycházející před rokem 1989
– ABC mladých techniků a přírodovědců. Jeho součástí totiž byly papírové vystřihovánky hra-
dů, tvrzí, lidové architektury, ale také různá dioráma slavných bitev, v neposlední řadě i komik-
sy, které se odehrávaly v určitém historickém rámci.70

Zahraniční populárně naučné a pedagogické časopisy

Ve sledovaném období byla nabídka zahraničních populárně naučných a pedagogických
časopisů omezená v podstatě na spřátelené socialistické státy, především ty sousední. Největší
pozornost byla věnována sovětskému pedagogickému časopisu Prepodavanije istorii v škole.71

Čtenáři se tak mohli například dozvědět, že v 51. ročníku redakce věnovala velkou pozornost
otázkám studia stranických dokumentů a díla zakladatelů marxismu – leninismu. Autor článku,
Jaroslav Sýkora, konstatoval na závěr svého příspěvku, že „…studium odborně metodického
časopisu Prepodavanije istorii v škole může obohatit i naše učitele o cenné zkušenosti 
z výchovně vzdělávací práce sovětských učitelů a přispěje tak k plnění úkolů naší socialistické
školy.“72 Další doporučovaný zahraniční metodický časopis nesl název Geschichtsunterricht
und Staatsbürgerkunde a vycházel v NDR. Stejně jako Společenské předměty ve škole byl
určen učitelům dějepisu i občanské nauky. Tento stostránkový časopis vycházel dvanáctkrát
ročně a kromě historických a didaktických článků se zaměřoval na materiály k výkladu učiva,
textové pomůcky, grafy, diagramy, schémata, mapy aj.73 Jeho recenzenti o něm prohlašovali, že
patří svým rozsahem a kvalitou publikovaných příspěvků k nejvýznamnějším metodickým časo-
pisům v socialistických zemích. Jako následování hodný příklad byl rovněž vnímán bulharský
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68 Srovnej: ŘEŘICHOVÁ, V.: České dějiny pohledem současné literatury pro děti a mládež. In: Historie a škola VI.
Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Praha 2008, s. 57–58.

69 Např.: ADLA, Z. – ČERNÝ, J. – KALOUSEK, J.: Obrázky z českých dějin a pověstí. Praha 1987; ČERNÝ, J. 
– URBAN, E.: Obrázky z dějin zeměpisných objevů. Praha 1992.

70 LÁDEK, J. – PAVELKA, R.: Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989. Praha 2010. Srovnej např. seriály:
Tvrz, s. 154–157; Přerušený souboj, s. 246–255 aj.

71 FRANKO, V.: Metodické otázky na stránkách sovietskeho časopisu Prepodavanije istorii v škole. Dějepis a zeměpis
ve škole, č. 3–4/1964–65, s. 84; FRANKO, V.: Prepodavanije istorii v škole. Dějepis a zeměpis ve škole, 
č. 8/1967–68, s. 238–239. FRANKO, V.: Prepodavanije istorii v škole 1971. Společenské vědy ve škole, č. 8/
1971–72, s. 239; SÝKORA, J. – ZWETTLER, O.: Prepodavanije istoriji v škole. Společenské vědy ve škole, 
č. 7/1979–80, s. 190 a n.; SÝKORA, J. – JUKLOVÁ, J.: Prepodavanije istoriji v škole. (roč. 1976) Společenské vědy
ve škole, č. 3/1977–78, s. 84–85, FRANKO, V.: v Prepodavanije istorii v škole v roku 1966. Dějepis a zeměpis ve
škole, č. 7/1966–67, s. 203. 

72 Srovnej: SÝKORA, J. – URBÁNKOVÁ, L.: Prepodavanije istoriji v škole 1985. Společenské vědy ve škole, 
č. 2/1986–87, s. 63–64.

73 SÝKORA, J. – ZWETTLER, O.: Metodické časopisy v socialistických zemích. Geschichtsunterricht und Staats-
bürgerkunde. Společenské vědy ve škole, č. 4/1979–80, s. 120–121. 6/77–78, s. 188–190.



časopis věnovaný výuce dějepisu a základům komunismu s titulem Istoria i osnovi na komu-
nizma. Jako jeho hlavní přednost byla zdůrazňována schopnost pohotově rozpracovávat závěry
Komunistické strany Bulharska a Dimitrovova svazu komunistické mládeže a využití politicko
výchovných možností významných historických jubileí.74 V sousedním Rumunsku se populari-
zací zabýval Magazin istoric. V Maďarsku vycházel metodický dvouměsíčník Történelem
tanítás.75 Dlouhou tradicí, která navíc neskončila rokem 1989, se může pochlubit polský histo-
ricko-metodický časopis zaměřený na základní a střední školy, Wiadomości historyczne.76 Za
ekvivalent našeho Slova k historii bylo do značné míry možné považovat polský populárně
naučný časopis Dzieje narodu i państwa polskiego. Převažovaly v něm postavy a problémy
poských dějin, zastoupeny však byly i obecné či církevní dějiny.77 Řada monotematicky zaměře-
ných sešitů disponovala bohatým obrazovým materiálem a ukázkami pramenů. V Polsku
vycházel (a dosud vychází) také časopis Mówia wieky. Časopisecká popularizace historie, 
v některých případech propojená s didaktikou, se rozvíjela také za železnou oponou.78 Ke ško-
dě věci však tyto časopisy pro českého učitele před rokem 1989 k mání nebyly nebo opravdu jen
výjimečně a nahodile.79

Závěr

Populárně naučné časopisy, které vycházely v Československu v období mezi koncem druhé
světové války a listopadem 1989 byly do značné míry poznamenány dějinnými událostmi 
a s nimi související ideologií doby, v níž vznikaly. Tyto dopady však byly různé v padesátých,
šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých letech. Na obsahové stránce a zaměření časopisu se
podepisovaly také proměny školského systému. Část obsahu těchto časopisů je dnes prakticky
nepoužitelná nebo využitelná jako historický pramen odrážející tehdejší dobu. Některé články
by dnes již nevyhovovaly ani z hlediska historického či didaktického, neboť se poznání obou
oborů mezitím významně posunala dál. Před rokem 1989 byla některá témata na okraji zájmu
(např. církevní dějiny), ve velmi omezeném množství byly publikovány příspěvky, které by bez
problémů konvenovaly se současnými trendy historiografie, k nimž náleží každodennost, men-
tality, kultura, místa paměti, „druhé životy“ historických osobností aj. Za rozkvět časopisecké
popularizace v rámci sledovaného období můžeme považovat šedesátá léta. Historii byl tehdy
věnován nejrozsáhlejší prostor a vznikaly práce, u nichž dnes může být problémem snad pouze
překonání dřívějších poznatků. V případě většiny časopisů, o nichž bylo pojednáno, by s ohle-
dem na dnešní možnosti a požadavky asi nevyhovala jejich grafická stránka a obrazová výbava.
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74 SÝKORA, J. – MAREČKOVÁ, M.: Metodické časopisy v socialistických zemích. Istoria i osnovi na komunizma 
– ročník 1978. Společenské vědy ve škole, č. 9/ 1979–80, s. 282–283; SÝKORA, J. – MAREČKOVÁ, M.: Metodické
časopisy v socialistických zemích. Istoria i osnovi na komunizma. Společenské vědy ve škole, č. 1 /1976–77, s. 12–13;
SÝKORA, J. – MAREČKOVÁ, M.: Metodické časopisy v socialistických zemích. Istoria i osnovi na komunizma.
Společenské vědy ve škole, č. 7/1977–78, s. 221–223.

75 JEDLIČKA, K.: Történelem tanítás 1967. Dějepis a zeměpis ve škole, č. 10/1967–68, s. 301–302.
76 MOROŇOVÁ, K. – ŽIŠKOVÁ, K.: Wiadomości historyczne. Dějepis a zeměpis ve škole, č. 7/1963–64, s. 191;

MOROŇOVÁ, K. – ŽIŠKOVÁ, K.: Wiadomości historyczne. Dějepis a zeměpis ve škole, č. 7/1964–65, s. 190–191;
SÝKORA, J. – MAREČKOVÁ, M.: Wiadomości historyczne. Společenské vědy ve škole, č. 2/1977–78, s. 54–57;
MOROŇOVÁ, K.: Wiadomości historyczne, roč. IX, 1966. Dějepis a zeměpis ve škole, č. 9/ 1966–67, s. 268.

77 URBAN, V.: Epizod reformacyjny. Dzieje narodu i państwa polskiego. Kraków 1988. Sešity nebyly na rozdíl od naše-
ho Slova k historii číslovány a vycházely nepravidelně. Na vnitřní straně obálky byl v každém čísle seznam vydaných
a připravovaných sešitů.

78 Např. Geschichte lernen, Damals v Německu a Rakousku, Storia v Itálii, Historama a Miroir de l’Historie ve Francii,
History Today v Anglii, Spiegel Historiael v Nizozemí (patrně nejbližší koncepci ĎaSu) aj.

79 Srovnej: Dějiny a současnost, č. 8/1969, s. 45–46.



To však neznamená, že by všechny tyto časopisy měly zůstat v současném boomu časopisecké
popularizace nepovšimnuty. Povědomí o jejich užitečnosti ostatně potvrdil také výzkum mezi
současnými studenty oboru historie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Řada člán-
ků na pokračování, různá historická a didaktická témata, na něž bylo v článku upozorněno 
a odkazováno, mohou být užitečná i dnešnímu učiteli, o to víc, že se na některá z nich poněkud
pozapomíná. Vybrané kvalitní články mohou učitele motivovat k dalšímu poznávání a přispět ke
zkvalitnění práce (interakce mezi učitelem a žákem) ve školním dějepisu, v neposlední řadě
mohou pomoci i studentům oboru dějepis na vysokých školách. Platí to dvojnásob vzhledem ke
skutečnosti, že po nedávném zániku časopisu Společenskovědné předměty (který však nedosá-
hl žádoucí úrovně a pravděpodobně díky tomu i zájmu) citelně chybí moderní časopis, který by
se zabýval metodickými a didaktickými otázkami výuky dějepisu, jako je tomu například v sou-
sední Spolkové republice Německo nebo v Polsku. 

Summary

On Popular Educational Historical and Historical-pedagogic Magazines Printed in 1946–1989 
and their Use in Contemporary School History Teaching 

Popular educational magazines, along with popular educational literature, factual literature, historical
journalism, memoir literature, fiction, feature films and documentary historical films are all important and
well-established teaching aids used in history lessons. 

Development of popular educational historical and historical-pedagogic magazines occurred in
Czechoslovakia after the Second World War. After 1948, however, their content was fundamentally
influenced by communist ideology and the uncritical acceptance and glamorisation of Soviet
historiography and didactics as a model. Today, little use can be made of the magazines Společenské nauky
ve škole (Social Science in School) and Dějepis ve škole (History in School) from the historical or didactic
perspective. An exception is provided by a number of topics and regular columns from the 1980s (e.g.
auxiliary historical sciences, chapters in the history of art, chapters in the history of Czech historiography).
They are, however, useful as a source providing testimony to the time in which they appeared. The
popularisation of history in magazine form flourished once again after 1989. The renowned magazine
Dějiny a současnost (History and the Present Day), published in the years 1959–1969, holds a special
position in the period studied as a whole. It was later banned, and publication was only resumed in 1990. 
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