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CHARAKTERISTIKA TÉMATU  

Charakteristiku tématu začnu krátkým popisem specifického společenského místa, z nějž ho 

nahlížím. Od roku 2011 učím na střední škole dějepis a občanskou výchovu a zároveň jsem 

lektorem v Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Už řadu let si kladu 

otázku, jak co nejlépe učit o období československých dějin, které se běžně v učebnicích nazývá 

„komunistický totalitní režim“. Ve své práci se zajímám o problém, jak efektivně propojit 

didaktickou teorii s praxí. Práce reaguje na proměny vztahování se současné společnosti 

k minulosti, které učitelé jako já v uplynulých letech zažívali a domnívám se, že nadále zažívat 

budou. Zvýšený zájem veřejnosti o to, jak se ve školách učí o komunismu, veřejný zájem o 

odbornou práce učitelů ze strany občanských sdružení, rodičů, novinářů i politiků, 

kteří prosazují na národní i celoevropské úrovni různé nároky na naší profesi, různé politiky 

vzdělávání a paměti. Určitou dominanci v těchto politikách získalo kolektivní vzpomínání, 

které je provázeno morálním apelem, aby byly zločiny komunismu zkoumány a symbolicky 

odsouzeny stejně jako zločiny nacismu.  

Stalo se samozřejmou součástí veřejného diskurzu formulovat nároky na nutnost 

vyrovnání se s minulostí, kterou vnímáme jako tíživou, tragickou nebo dokonce traumatizující. 

Zajisté hraje v tomto posunu ve vztahování se k minulosti kontextuální roli fakt, kterého si 

všímají někteří paměťový teoretici - postmoderní západní společnosti se na přelomu tisíciletí 

více než vytváření vizí pro budoucnost věnují ohlížení se za problematickou minulostí 

(M. Hirschová, J. Alexander, A. Assmannová). Vyrovnávání se s minulostí se stalo jednou ze 

specifických forem traumatického vzpomínání na minulost a pojem paměť se začal 

v uplynulých dvou dekádách prosazovat ve veřejném diskurzu s čím dál větší jistotou. Ve 

veřejném prostoru dostávají významný prostor popisovat a hodnotit minulost pamětníci 

historických událostí, kteří docházejí také na besedy do škol a sdílejí s žáky svá poučení 

z minulosti. „Paměť národa“ se dá dokumentovat a dokonce můžeme občanským aktivismem 

nebo zřizováním veřejných institucí vzdorovat její „ztrátě“. To vše se odehrává v kontextu 

informační a digitální revoluce, která mění tradiční formy a média historické socializace a 

vytváří nový kontext i výzvy pro oborovou didaktiku dějepisu. 

Toto samozřejmé užívání pojmů paměť a vyrovnávání se s minulostí ovšem 

nekoresponduje se situací v oborové didaktice dějepisu, kde se setkáme i s názory, že paměť je 

pojem „módní“ a „možná až nadužívaný“, který by šlo přehledně subsumovat pod tradiční 

kategorii historického vědomí. Samotná kategorie vyrovnávání se s minulostí je oborovou 

didaktikou dlouhodobě v podstatě přehlížena, protože je to pojem spíše publicistický, 

polysémantický a latentně náchylný k politizaci (Beneš a Gracová, 2015, s. 305–306). 

Učitelé v praxi nicméně nemohou zaujmout k proměňujícímu se společenskému 

kontextu své práce stejně zdrženlivý postoj jako někteří historikové nebo oboroví didaktici. 

Nároky, aby se i výuka dějepisu stala součástí procesu vyrovnávání se české společnosti 

s minulostí, se v první dekádě nového milénia transformovaly v konkrétní sociální praxi. 

Odborná práce učitelů se stala nejen objektem veřejného zájmu, ale stala se i předmětem 
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různých mediálních kontroverzí. Opakovaně byly v médiích formulovány obavy, že historická 

edukace nedokáže dostatečně zabránit ideologické manipulaci mládeže, respektive se objevila 

podezření, že školy se na této manipulaci samy podílejí.  

Dosavadní výzkum české polistopadové transformace naznačuje, že proces vyrovnávání 

se s komunistickou minulostí měl v uplynulých dekádách různou dynamiku. Michal Kopeček 

nebo Ondřej Slačálek přináší doklady o tom, že v první dekádě nového milénia byla česká 

společnost ovlivňována kvalitativně novou antikomunistickou politikou paměti, která 

pramenila z pocitů nedostatků dosavadní polistopadové transformace. Nabízí se přirozeně 

otázka, jak se tento pohyb v české politice paměti a dějin promítal do historické edukace a jak 

by na něj v ideální situaci měli reagovat samotní učitelé. Proces, ve kterém se dynamické 

proměny současné společnosti a vztahování se k minulosti, charakterizované slovním spojením 

vyrovnávání se s minulostí, propojují s historickou edukací, se nabízí jako vhodná sonda. 

Předkládaná dizertační práce je tedy pokusem zkoumat výše popsané proměny. Tím 

přispívá k poznání dějin oborové didaktiky a metodiky dějepisu, má nicméně ještě širší 

zaměření. Prostředí historické edukace nabízí prostor pro zhuštěný popis procesů, které svým 

významem dalece přesahují zdi školních tříd a kabinetů dějepisu. Do historické edukace 

vstupuje řada různorodých aktérů (odborníci i veřejnost), můžeme zde pozorovat propojování 

diskurzivního tlaku „shora“ i „zdola“ na proměnu konkrétní sociální praxe. Pokud jsou základní 

pojmy a postupy, pomocí kterých zacházíme v historické edukaci odborně s minulostí, 

zpochybňovány, respektive se místo nich prosazují prezentistické, historický kontext 

dostatečně nezohledňující přístupy, je možné na příkladu zhuštěného popisu ilustrativní kauzy 

pro tyto procesy - vyrovnávání se s minulostí - navrhnout koncepty a metody historické 

edukace, které jsou adekvátní k této nové situaci. 

 

CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Práce je v první řadě příspěvkem k poznání vývoje dějepisné výuky, historického vzdělávání a 

oborové didaktiky dějepisu po roce 1989. Současně ale má umožnit učitelům v praxi lépe 

porozumět společenskému kontextu, ve kterém se spolu se svými žáky dennodenně obracejí do 

minulosti. Cílem práce je také z oborově didaktické perspektivy přispět k odborné diskuzi 

o podstatě fenoménu vyrovnávání se české společnosti s komunistickou minulostí a ilustrovat 

některé významné proměny české kultury vzpomínání. Téma má potenciál přispět 

k zintenzivnění debaty o potřebě inovovat historickou edukaci v České republice. 

Rámcovým tázáním práce je, jak se v uplynulých třech dekádách proměnila historická 

edukace, zaměřená na soudobé dějiny, a společenský kontext, který ji ovlivňoval. Vycházíme-

li z předpokladu, že se historická edukace měla stát prostorem, kde se česká společnost bude 

vyrovnávat s komunistickou minulostí, nabízí se přirozeně následující otázky: Co to znamená, 

proměnit školu v prostor vyrovnávání s minulostí? Jakých různých podob by takové 

vyrovnávání se mohlo nabývat? Neměli bychom takový nárok z oborově didaktických pozic 

raději odmítnout? 
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Tím, že sledujeme, jak a kdy se tento nárok ve veřejném prostoru objevil, kým byl 

formulován a o jaké proměny výuky usiloval, zabýváme se dějinami oborové didaktiky a 

metodiky dějepisu a klademe si další výzkumné otázky: Jak se vlastně společenská 

transformace, odstartovaná politickými a společenskými změnami roku 1989, bezprostředně 

promítala do pojetí výuky historie? Jak probíhala transformace dějepisného vyučování do 

nových společenských poměrů? Jak se proměňovaly představy o vzdělávacích cílech a 

metodách? Jaká rezidua z minulosti nadále ovlivňovala práci učitelů a přispěla k tomu, že se 

v první dekádě nového milénia objevila veřejná poptávka po tom, aby se výuka ve školách stala 

součástí procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí? Jak na tento nárok má oborová 

didaktika a metodika reagovat? A s přihlédnutím ke všemu předchozímu, jaké jsou současné 

perspektivy vývoje historické edukace ve vztahu k soudobým dějinám a období let 1948–1989?  

Otázka po budoucích perspektivách vývoje nás přirozeně přivádí k samotným učitelům. 

Abychom mohli navrhnout odpovídající intervenci, je třeba se blíže seznámit se stavem výuky. 

Vzhledem k tomu, že součástí práce je také empirické šetření mezi současnými učiteli dějepisu 

a autorova případová studie, lze poslední okruh tázání zaměřit do oblasti aplikovaného 

výzkumu: Jak se současní učitelé vyrovnávají s minulostí ve škole, respektive s nároky, které 

jsou na ně v souvislosti se společenským zájmem o výuku soudobých dějin kladeny? Jakým 

způsobem učitelé konceptualizují kategorii vyrovnávání se s minulostí s ohledem na svou praxi, 

jakými významy a historickými obsahy toto slovní spojení naplňují? Jak učitelé vnímají vliv 

různých kontextů (společenská kritika výuky, rodinné prostředí žáků) na svou práci a jak jim 

přizpůsobují své metody práce? Jakým způsobem by se mělo svědectví pamětníků využívat ve 

výuce, aby odpovídalo soudobým zahraničním didaktickým trendům? 

 

STRUKTURA PRÁCE 

Vzhledem k tomu, že předmětem výzkumu je mnohovrstevnatý problém proměny historické 

edukace v kontextu vyrovnávání se s komunistickou minulostí, vyžádalo si zpracování 

specifickou strukturu.  

V úvodní kapitole na příkladu událostí roku 2009 definuji současnou historickou situaci 

a přibližuji základní rámce proměny historické edukace, které souvisí s procesem vyrovnávání 

se s minulostí. Také seznamuji čtenáře s autorskou sebereflexí, která mi slouží k ilustrativní 

expozici výzkumného pole. Jako učitel a lektor jsem totiž byl sám aktérem procesu, který 

podrobuji zkoumání, a považoval jsem za nutné obnažit své „společenské místo“ (M. de 

Certau), ze kterého na výzkumný problém nahlížím. 

Ve druhé kapitole přibližuji svá teoretická a metodologická východiska. Vzhledem 

k tomu, že vyrovnávání se s minulostí bylo společenským kontextem a analytickou kategorie 

zároveň, bylo nutné učinit inventuru užívání pojmu. Využil jsem k tomu dostupné lingvistické 

a statistické nástroje (Český národní korpus, mediální archiv Mediasearch), odbornou literaturu 

a publikované empirické výzkumy. Výsledky této úvodní analýzy byly důležitým 

předpokladem pro přesnější formulace výzkumných otázek a vlastních výzkumných přístupů. 
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Třetí kapitola je hlavní empirickou studií proměn mediálního a odborného diskurzu 

historické edukace od konce 80. let do současnosti. Na jeho základě byly identifikovány dva 

dominující diskurzivní typy historické edukace a ilustrována forma nespokojenosti se 

školním dějepisem, kterou vytvářely. Výsledkem analýzy byla formulace některých klíčových 

tezí. Na ně navázala analýza zahraničních modelů historické gramotnosti, respektive oborových 

kompetencí. 

Čtvrtá kapitola je případovou studií, která se zaměřuje na diskurzivní a metodické 

kontexty využití svědectví pamětníka perzekuce 50. let. Na příkladu zhuštěného popisu 

proměny didaktického zpracování konkrétního příběhu Evy Duškové a Miloslava Choce 

umožnila ověřit a konkretizovat některé teze z předchozí kapitoly i teoretické koncepty 

zahraniční didaktiky (kanadský model historického myšlení). 

Pátá kapitola přibližuje výsledky empirického šetření „Jak učíme soudobé dějiny“           

(n = 117), které je aktuální sondou do výukové praxe. Šetření přispělo k precizaci některých 

tezí a také ověřovalo teoretické koncepty zahraniční didaktiky (P. Seixas, J. Rüsen, A. 

McCully aj). 

 

STRUKTURA PRÁCE – PŘEHLED KAPITOL, PODKAPITOL A 

ODDÍLŮ 

1. Úvod 

1.1 Vyrovnávání se s minulostí jako symptom proměny výuky soudobých dějin 

1.2 Formativní zkušenosti: Vyhnání Němců, ÚSTR a Přírodní škola 

2. Teoretická a metodologická východiska práce 

2.1 Jak zkoumat fenomén vyrovnávání se s minulostí 

2.1.1 Vyrovnávání se s komunistickou minulostí a proměny historické edukace 

2.1.2 Vyrovnávání se s minulostí - orientační lingvistická analýza 

2.1.2 Politicko-společenský kontext vyrovnávání se s komunistickou minulostí 

pohledem mediálního archivu NEWTON MediaSearch 

2.1.3 Vyrovnávání se s minulostí jako předmět odborného zájmu 

2.1.4 Vyrovnávání se s minulostí pohledem empirických výzkumů 

2.2 Shrnutí inventury badatelských přístupů a pojmosloví 

2.2.1 Formulování vlastního badatelského přístupu 

2.2.2 Analýza mediálního a odborného diskurzu historické edukace 

2.2.3 Případová studie 

2.2.4 Dotazníkové šetření mezi učiteli „Jak učíme soudobé dějiny“ 

3. Dějepis ve veřejném zájmu 

3.1 Na prahu změny: Dějepis před rokem 1989 

3.2 Nové pohledy na dějiny: 1989–1993 

3.3 Hledání nové koncepce 1992–1995 

3.4 Nechceme novou Bílou horu: 1996–2006 
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3.5 Učte o zločinech komunismu 1999–2009 

3.6 Spory o totalitu a každodennost 2009– 

3.7 Shrnutí: Dva diskurzy a dvoje hledání, jak být spokojeni s dějepisem 

3.7.1 Expertně profesní diskurz 

3.7.2 Diskurz vyrovnávání se s minulostí 

3.8 Návrh kompetenčního modelu historického myšlení 

4. Hrdina, nebo vrah? Diskurzivní a metodické kontexty využití pamětnického svědectví 

perzekuce 50. let 

4.1 Úvod k případové studii 

4.2 Historické ohlédnutí za využitím pamětnického svědectví ve vzdělávání 

4.3 Besedy s pamětníky a aplikace orální historie jako vzdělávací metoda 

4.4 Vzdělávací využití příběhu perzekuce 50. let: Eva Dušková a Miloslav Choc 

4.4.1 Expozice: Příběh naší sousedky Evy Duškové 

4.4.2 Historická analýza příběhu Evy Duškové 

4.4.3 Proměny příběhu v didaktických souvislostech 

4.4.4 Didaktické zpracování případu Miloslava Choce pro Letní školu Paměti 

národa 

4.4.5 Didaktické zpracování případu pro výuku dějepisu na Gymnáziu Přírodní 

škola 

4.5 Diskuze: Shrnutí analýzy a formulace tezí 

5. Jak se učitelé vyrovnávají s minulostí: empirická sonda do praxe současných učitelů 

5.1 Teoreticko-metodologický rámec šetření 

5.1.1 Cíle a výzkumné otázky 

5.1.2 Konstrukce výzkumných otázek 

5.1.3 Organizace výzkumu a charakteristika zkoumané skupiny učitelů 

5.2 Výsledky empirického šetření 

5.2.1 V čem je výuka soudobých dějin specifická 

5.2.2 Názory na veřejný zájem o výuku soudobých dějin 

5.2.3 Jak učitelé rozumí spojení vyrovnat se s minulostí 

5.2.4 S jakými historickými událostmi se potřebuje současná společnost 

vyrovnat 

5.2.5 Témata úspěšného vyrovnávání se s minulostí 

5.2.6 Jak zacházíme s minulostí ve škole: kritika antikomunismu 

5.2.7 Dějepis a rodinná paměť 

5.2.8 Vliv osobní, rodinné a generační zkušenosti 

5.2.9 Obávaná témata 

5.2.10 Kritika jednostranné výuky v Haló novinách 

5.2.11 Co učitelé potřebují ke zvýšení kvality výuky 

5.3 Shrnutí výsledků šetření 
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6. Závěr: Učíme dějepis ve veřejném zájmu 

 

TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Interdisciplinární přístup ke zkoumání vyrovnávání se s minulostí 

Primární perspektiva mého tázání je oborově didaktická. Při hledání autorského přístupu 

k tématu jsem se musel nicméně vypořádat s faktem, že výzkumné pole mé práce se nachází na 

pomezí sociálních věd, historiografie a oborové didaktiky dějepisu. Komplexní povaha 

fenoménů, které souvisí s proměnami historické edukace a celospolečenské debaty o minulosti 

po roce 1989, charakterizované slovním spojením vyrovnávání s minulostí, mě přiměla k tomu, 

abych zvolil kombinaci různých metodologických přístupů, usilujících o propojení oborové 

didaktiky dějepisu, paměťových studií a diskurzivní analýzy. 

Nejdříve bylo nutné provést inventuru kategorie vyrovnávání se s minulostí. Pro 

orientační sémantickou a lingvistickou analýzu jsem využil Slovník spisovné češtiny a Slovník 

spisovného jazyka českého společně s elektronickým rozhraním KonText (Český národní 

korpus). Základní lingvistická analýza potvrdila předpoklad, že slovní spojení „vyrovnat se“ je 

polysémantické a chceme-li se něco dozvědět o tom, jak si česká společnost utváří představy 

o vyrovnávání se s (komunistickou) minulostí, je třeba především zkoumat, jakým způsobem 

je utvářena významová síť v publicistických textech. Využil jsem k tomu archiv Mediasearch 

společnosti NEWTON Media a.s. V archivu jsem zkoumal explicitní výskyt slovního spojení 

od roku 1995 do roku 2017. Přehled, vytvořený rámcovou analýzou publicistických textů, 

mi umožnil rekonstruovat politický a společenský kontext užívání spojení vyrovnávání se 

s komunistickou minulostí, doložil obsahovou proměnu pojmu, jeho latentní politizaci 

ve veřejném politicko-mediálním diskurzu a s tím související potenciál generovat společenské 

konflikty. Analýza také doložila, že ve většině textů je vyrovnávání se s minulostí využíváno 

nereflektovaně jako kategorie určitého common sense.  

Na tuto fázi navázal rozbor odborných přístupů ke zkoumání fenoménu vyrovnávání se 

s minulostí, který lze v zásadě rozdělit do tendencí vyrovnávání se s minulostí nahlížet jako: 

a) široké pojetí různých oblastí politického a společenského života společnosti, 

transformující se z autoritářského systému do demokracie; typické pro oblast transitional 

justice studies  

b) nahlížení fenoménu jako určité politiky paměti, tedy specifického paměťového 

diskurzu, který si nárokuje specifickou interpretaci minulosti pro účely formování současné 

identity; typické pro autory jako Françoise Mayer, Michal Kopeček, Ondřej Slačálek, Gil Eyal, 

Robert Kennedy a další, využívající zpravidla metodologii memory studies, kritickou analýzu 

diskurzu nebo další interdisciplinární přístupy. 

Konceptualizaci pojmu jsem doplnil zároveň přehledem empirických oborově 

didaktických výzkumů, které směřovaly do tří dominantních oblastí: a) výzkumy historického 

vědomí a vybraných otázek vztahu české společnosti, učitelů či žáků k dějinám (např. 

hodnocení historického významu roku 1989 a následné společenské transformace); b) výzkumy 
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reálného stavu výuky, zejména organizační a metodické stránky výuky moderních dějin (např. 

prostor věnovaný poválečným dějinám) a učebnic (zejména jejich narativů); c) výzkumy 

aktérské role učitelů (např. prožívání sociální změny roku 1989 ve školství) 

Na základě inventury jsem se rozhodl kategorii vyrovnávání se s minulostí nahlížet 

z dvojí perspektivy. Zaprvé jako proces historické změny, jako součást celkové transformace 

společnosti, která probíhá v mikrosvětě oborové didaktiky a metodiky dějepisu. Zadruhé, 

inspirován přístupy paměťových studií, ho současně nahlížím jako diskurz o minulosti, 

vzpomínkovou praxi či „vůli“ vzpomínat na minulost (G. Eyal), ve které jsou přítomné 

specifické rysy kolektivního (sociálního, kulturního) traumatu. Tento typ je analogický 

k pojmům politiky paměti a dějin, jak ho formulují autoři kolektivní monografie Rozděleni 

minulostí nebo Françoise Mayer.  

Zároveň jsem došel k poznání, že oborová didaktika dějepisu si potřebuje osvojit 

slovník paměťových studií, aby byla schopna fenomén kolektivní paměti popisovat. Zkoumám 

tedy téma jako širší oblast utváření historické paměti v rámci celku historické kultury, 

respektive české kultury vzpomínání (Errinnerungskultur, Culture of Remembrance), ve 

významu, který mu přikládá skupina autorů z německé tradice paměťových studií 

(Ch. Cornelissen, A. Assmannová). Navazuji přitom také na práce Pierra Nory (koncept míst 

paměti), Jana a Aleidy Assmannových (komunikativní a kulturní paměť) a Haralda Welzera 

(lexikon historie a rodinné album), abych dokázal analyticky uchopit procesualitu utváření 

identit a rozvíjení historického myšlení v sociálním prostoru historické edukace. 

Vlastní metodologický přístup se následně skládal ze tří relativně samostatných, avšak 

navzájem na sebe navazujících části. Tou první je analýza mediálního a odborného diskurzu 

historické edukace. V rámci úvodní studie si všímám toho, jak se různé politiky paměti 

prosazovaly do veřejné diskuze o historické edukaci, jak tyto diskuze ovlivnily, respektive zda 

se v rámci diskurzivní praxe zároveň proměňovaly. Zaměřil jsem se na korpus mediálních a 

odborných textů, které mezi lety 1989–2016 utvářely představy učitelů a veřejnosti o tom, co je 

a co má být nejen školní dějepis, ale i vzdělávací funkce soudobých dějin. Všímal jsem si 

utváření a interakce diskurzů historické edukace ve veřejném prostoru a diskurzivní dynamiky, 

která prezentaci témat souvisejících s výukou soudobých dějin ve veřejném prostoru provázela. 

Formou chronologicky uspořádaných sond jsem sledoval, kteří aktéři a jakým způsobem se ve 

veřejném prostoru vyjadřovali k problémům dějepisné výuky a k utváření historické paměti 

post-socialistické společnosti, jaké specifické postavení v jejich vyjádřeních měly soudobé 

dějiny a zejména historické období let 1948–1989, jaké formulovali jednotliví tvůrci diskurzu 

představy o smyslu a cílech dějepisné výuky a historického vzdělávání a případně jaké 

specifické konflikty tematizace výuky dějepisu provázely. 

Při zpracování této úvodní studie vycházím ze sociálně konstruktivistické teorie, 

kritické analýzy diskurzu a diskurzivní psychologie. Ve své práci navazuji zejména na pojetí 

diskurzu amerického lingvisty Normana Fairclougha a některých českých badatelů, kteří jeho 

přístup rozvíjejí (například O. Slačálek). Společně s Faircloughem diskurz nahlížím jako soubor 
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výroků a mocenských vztahů, které vytváří sociální praxi, determinovanou sociálním 

kontextem.  

K diskurzu přistupuji jako k procesu, při kterém konkrétní autoři vyprodukují sdělení 

(mediální, odborný či popularizační text), které samo může danou společenskou situaci 

ovlivnit. Diskurz je v tomto případě jak konstitutivní (vytváří určitou reprezentaci světa), tak 

konstituovaný (sám je tímto světem částečně determinován). Vzhledem k didaktickému 

zaměření práce nebylo mým primárním cílem odhalovat struktury ideologické manipulace, což 

je typické například pro přístup Teun Van Dijka nebo Ruth Wodak. Zajímal jsem se sice v rámci 

explanace o sociální determinanty, které diskurz tvarují (například institucionálního ukotvení 

mluvčích, členství v politických stranách i organizacích jako je například Konfederace 

politických vězňů, nároků různých politik paměti), v mém textu je však oslaben nárok na to 

normativně stanovit, jakým způsobem politický diskurz či ideologie (například 

antikomunismus) udržují nebo transformují sociální vztahy. 

 

Didaktické koncepty angloamerické a německé didaktiky a jejich aplikace 

Vzhledem k tomu, že moje práce směřuje také do oblasti aplikovaného výzkumu, je současně 

ukotvena v teorii současné oborové didaktiky. Pro účely případové studie i empirického šetření 

mezi učiteli jsem přikročil k recepci a aplikaci teoretických konceptů historického myšlení (T. 

Morton, P. Seixas, S. Lévesque), historického vědomí (J. Rüsen) a historických kompetencí 

(FUER) a výuky kontroverze, ukotvené v multiperspektivním přístupu k minulosti (A. 

McCully, R. Stradling, K. Barton, L. Levstiková aj.). 

 

VÝSLEDKY PRÁCE 

Výsledkem analýzy bylo identifikování dvou dominantních diskurzivních typů, vztahujících se 

k historické edukaci, které se mohly vyskytovat současně, zároveň se však podstatně odlišovaly 

a generovaly jiný typ nespokojenosti s dějepisným vzděláváním.   

 

a) expertně profesní diskurz, sdílený zejména některými historiky a učiteli 

sdruženými v Asociaci učitelů dějepisu (ASUD); dominující ve veřejné diskuzi 

přibližně do roku 2003. Expertně profesní diskurz díky aktivitě svých tvůrců dominoval 

diskuzi hned od roku 1990 a kulminoval v roce 2003. Agenda učitelů aktivních 

v transformaci historického vzdělávání do nových poměrů se výrazně nelišila od agendy 

předlistopadové, protože v Občanském fóru v Praze byli aktivní (a v médiích 

vystupovali) dějepisáři, kteří už před listopadem kritizovali tzv. novou koncepci a pouze 

navázali na svou dřívější angažovanost. Nespokojenost s dějepisem vnímali jako 

důsledek systémových problémů, které učitelé v zásadě nemohli ovlivnit. Nároky na to, 

aby se školní výuka stala prostorem vyrovnávání se s minulostí, neformulují. 

 



10 

 

b) diskurz vyrovnávání se s minulostí, sdílený občanskými iniciativami, publicisty i 

některými učiteli a historiky; dominující přibližně od roku 2005. Diskurz vyrovnávání 

se s minulostí je kvalitativně novou podobou specifické „vůle k překonání traumatu“, 

o které mluví Gil Eyal, respektive symptomem konstrukce historického významu 

komunistické minulosti „intelektuální kulturní formací“ v pojetí Roberta Kennedyho. 

Lze v něm identifikovat diskurzivní strategie „vylučujícího antikomunismu“, na které 

upozorňuje Ondřej Slačálek i konstrukci symbolické „paměti národa“, o které píše 

Michal Kopeček. Aktéři diskurzu reagují na pocit, že Česká republika promarnila 

v 90. letech možnost dekomunizace právní cestou. Usilují o rozvoj občanských postojů 

a historické identity, založené na odmítání komunistické minulosti a připomínání 

historické zkušenosti aktivních odpůrců a obětí perzekuce ze strany komunistické 

diktatury. Interpretaci let 1948–1989 zakládají na zjednodušeném konceptu 

totalitarismu. Chtějí, aby školní výuka přispívala k vyrovnávání se s minulostí, proto 

sdílí s aktéry první diskurzivního typu ambici zkvalitnit výuku. Mají však částečně 

odlišné představy o obsahu a cílech historické edukace. Jedním z charakteristických 

znaků diskurzu je náchylnost k politizaci a polarizaci diskuze o historickém vzdělávání.  

 

Výstupy hlavní analýzy jsem doplnil výstupy z případové studie a vyhodnocení empirického 

šetření mezi učiteli, které umožnily precizovat a doplnit původní teze. 

 

HLAVNÍ TEZE 

Analýza doložila, že diskurzivní typ vyrovnávání se s minulostí, jehož tvůrci byli novináři, 

občanské iniciativy i samotní učitelé, doplnil v první dekádě nového milénia, a v jistých 

ohledech i nahradil, dosud dominující expertně profesní diskurz historiků a učitelů, sdružených 

v Asociaci učitelů dějepisu. Pro historickou situaci spojenou s procesem vyrovnávání se 

s komunistickou minulostí je charakteristické prosazování publicistických přístupů k tvorbě a 

popularizaci historického poznání, které jsou z hlediska historiografických a oborově 

didaktických metod neadekvátní. Empirické šetření naznačuje, že na rozdíl od odmítavého 

postoje odborné historické komunity, učitelé dějepisu samotný diskurz vyrovnávání se 

s minulostí přijímají, jsou ochotní ho vztahovat ke své praxi a naplňovat ho konkrétním 

historickým obsahem, ačkoliv se zároveň jeví jako nejednoznačný a významově 

rozostřený. Oborová didaktika dějepisu by tudíž neměla přehlížet kategorii vyrovnávání 

se s minulostí, naopak by měla tento fenomén a jeho důsledky pro sociální praxi historické 

edukace adekvátně zkoumat a konceptualizovat. Přispěla by tím k posilování reflexivního a 

kritického přístupu učitelů ke společenskému kontextu, který provází jejich každodenní práci. 

Nezbytným předpokladem jakékoliv zamýšlené intervence je zaprvé rekonceptualizace 

systému a struktury historické edukace, spočívající v recepci zahraničních modelů oborově 

definovaných kompetencí a tvorby metodických návodů k jejich systematickému rozvíjení. 

Zadruhé je nezbytné oborovou didaktiku dějepisu dostat tzv. do škol a více zaměřit na 
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aplikovaný výzkum, aby reálná praxe mohla sloužit jako nezbytný korektiv teoretickým 

úvahám, a zpětně mohla praxi ve školách sama ovlivňovat. 

 

Předkládaná práce je, alespoň podle mínění autora, pokusem, jak teoretické úvahy a výukovou 

praxi navzájem propojit. 

 

DÍLČÍ TEZE 

Vzpomínání na komunistickou minulost formované diskurzem vyrovnávání se s minulostí 

spoluvytváří specifické pojetí dějinnosti. Diskurz vyrovnávání se s minulostí je provázen 

jednostrannou konstrukcí historického významu. S apelem na vzpomínání a 

„uzdravování“ společnosti postižené komunismem se pojí určitý epistemologický model 

poznání minulosti, který se z oborově didaktické perspektivy ukazuje jako značně 

problematický. 

Jako učitelé dějepisu můžeme dojít k relevantní otázce, v čem vlastně spočívá legitimita 

dějepisu ve vztahu k výuce soudobých dějin, proč ji nepřenechat učitelům občanské výchovy? 

S apelem na vzpomínání a uzdravování společnosti postižené komunismem se pojí určitý 

epistemologický model poznání minulosti, který se z oborově didaktické perspektivy ukazuje 

jako značně problematický, neboť zakládá představu o poznání minulosti na operaci kritiky 

(jednostranně vnímané) ideologie. „I mlčení je lež“, zatímco učitelé by měli „učit pravdu 

o minulost“. Diskurz vyrovnávání se s minulostí je náchylný k tomu upevňovat představu 

o kánonu (lexikonu) historického vzdělávání, který je jednou provždy napsaný, nelze ho 

revidovat a je třeba zápasit o jeho obsah. Nabízí spíše interpretačně uzavřené příběhy a jejich 

osvojení nabízí jako morální závazek. Odlišné vzpomínky odmítá integrovat do společného 

narativu dějin a v rámci pravidel diskurzu konstruuje představu, že kdo vzpomíná odlišně, nemá 

pravdu, špatně si pamatuje - nebo dokonce lže. Příčinou je binárním vnímání minulosti založené 

na dichotomických kategoriích (demokracie vs. totalita, režim vs. společnost, život v pravdě 

vs. život ve lži). Tím se dostává do zásadního napětí s pluralitním pojetím dějin, které je 

epistemologickým základem současné oborové didaktiky dějepisu a je také obsaženo jako 

cílové zaměření dějepisné výuky v rámcových vzdělávacích programech. 

Dovedeno do důsledků, požadavek na to, aby si žáci a učitelé udělali „vlastní názor“, 

seznámili se s dobovým „kontextem“ a „kriticky“ se zamýšleli nad minulostí, je v kontextu 

rozvedení výpovědí vnitřně rozporný. Nabízené příběhy nezpracovávají minulost problémově, 

ale s jednoznačnou a hodnotově fixovanou interpretací, bez možnosti rozvíjet kompetence 

práce s historickými obsahy například tím, že by žáci analyzovali protichůdné informace 

v pramenech. 

Pojetí dějinnosti, opřené o svéráznou a přitom do banality zjednodušenou interpretaci 

pojetí dějin a „nedějin“, pramenící v normalizačních disidentských úvahách, odráží 

neporozumění studia dějin každodennosti. Z didaktického hlediska je kontroverzní zejména 

z toho důvodu, že si nárokuje historický význam vylučující jiné příběhy. V tomto případě lze 
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formulovat domněnku, že podstatný důvod, proč je historický význam přisouzen pouze 

některým historickým aktérům a skupinovým pamětem, je péče o společnou kolektivní 

(historickou) identitu české společnosti. 

Na základě analýzy můžeme vyjádřit důvodnou obavu, že se žáci ve školách 

přinejmenším v některých případech mohli stát v uplynulých dvou dekádách objektem 

nereflektovaného působení této politiky paměti a v její intenci formulovaných, jednostranných 

intepretací předlistopadové minulosti.  

Udržení sociálního smíru mezi jednotlivými pamětnickými (generačními) pohledy se 

vyjevuje jako zásadní výzva pro současnou výuku dějepisu. Nabízí se otázka, jak k vytváření 

sociálního smíru společnosti rozdělené hodnocením minulosti mají přispívat právě učitelé 

dějepisu. 

 

Vzdělávací inciativy sdílející diskurz vyrovnávání se s minulostí vytváří dojem, že 

nespokojenost s dějepisem je možné odstranit podporou výuky soudobých dějin a 

masivním zapojením nových vzdělávacích metod do výuky (beseda s pamětníkem, 

filmová projekce, diskuze). Generují však nový typ konfliktů (obava z antikomunistické 

manipulace). Historické vzdělávání, pojaté jako připomínání minulosti, má sklon 

zaměňovat historickou empatii za afektivní identifikaci a nevyužívá potenciál k rozvoji 

oborově specifických kompetencí. Případová studie příběhu Evy Duškové a Miloslava 

Choce odhaluje z didaktického hlediska kromě podstatných rozdílů také zásadní 

kontinuity metodického přístupu k využití pamětníka v historické edukaci před rokem 

1989 a po něm. V případové studii argumentuji, proč didaktiky vznášený nárok 

kritického přístupu ke všem pramenům, natož pramenům natolik subjektivním, jako je 

vzpomínka pamětníka, považuji přesto za předmětný a nadále aktuální, s ohledem na cíl 

kultivovat českou kulturu vzpomínání na komunistickou diktaturu. 

Případová studie doložila, že převažující formy zpracování příběhu perzekuce 50. let 

pro vzdělávací účely mohou sice vyvolávat badatelské otázky, pro jejich zodpovězení však 

materiály nenabízí dostatek relevantních historických informací. Odhalují se tím zásadní limity 

didaktického potenciálu zpracování příběhu, které navzdory deklarované snaze inovovat výuku 

dějepisu směřují inovaci pouze k omezenému rozvoji oborových kompetencí, a to i v případě, 

že vzdělávací projekt provází interakce s pamětníkem. Příběhy vyvolávají svým zpracováním 

dojem, že jsou autentické a pravdivé, nabízí žákům možnost srozumitelné identifikace se 

sdílenou identitou (život v totalitě vs. život v demokracii), vytváří se tím však současně prostor 

pro předávání historických dezinterpretací a schematických obrazů minulosti. 

Klíčovým předpokladem pro metodické inovace je důkladnější historická a didaktická 

analýza, opřená o oborově didaktické koncepty historického myšlení, badatelsky orientované 

výuky. Doprovázená by zároveň měla být ambicí nevyhýbat se kontroverzím, které jsou 

obsažené v historických pramenech a generované celospolečenskými očekáváními, jak bude 

příběh 50. let vyprávěn. Případová studie nabízí argumentaci, že skutečný kvalitativní rozdíl 
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není v tom, jestli se s prameny pracuje, nebo ne, ale jak práce s nimi probíhá, jaké otázky 

minulosti vlastně klademe. Výběr pramenů s cílem přistupovat k tématu z hlediska výše 

zmíněných zásad generuje jiné typy otázek a vytváří odlišné poznávací situace, jak potvrzují 

obě realizované pilotáže (s učiteli i žáky).  

Případová studie umožňuje vyslovit hypotézu, že samotná proměna společenského 

rámce výuky rokem 1989 není zárukou, že se s pamětnickým svědectvím pracuje v historickém 

vzdělávání didakticky propracovanějším způsobem. Pamětníci sice mohou sdílet jinou 

zkušenost a využívají své příběhy k formování částečně odlišných hodnot, ve výuce i ve 

vzdělávacích materiálech je možné vytvořit prostředí pro pluralitní vzpomínání na minulost, 

což je zásadní rozdíl oproti pamětnické cenzuře před rokem 1989. Žákům není bráněno v tom, 

aby vytvářeli autorské intepretace historických událostí, o kterých se dozvědí z rozhovorů. 

Metodický přístup však ve většině případů zůstává nekritický, imperativní funkce paměti 

dostává přednost před rozvojem historické gramotnosti v celé její šíři. Povaha konstrukce 

historického poznání se paradoxně nemusí zásadně odlišovat od situace například v 80. letech, 

kdy byl pamětník garantem pravdy historického příběhu. 

Reakce studentů dokládají, že je na střední škole s dobře připravenými žáky možné 

dosáhnout nejen afektivních cílů, ale i roviny reflexe až metareflexe celého procesu konstrukce 

historického poznání, zamýšlet se nad aktuálními problémy utváření paměťové politiky a 

přitom nic zásadního neměnit na intepretaci československé reality 50. let jako nově etablující 

se diktatury, založené na rozsáhlé represi vlastních občanů. 

 

Analýza doložila, že dlouhodobou nespokojenost s dějepisem, pramenící už v letech 

normalizace, nebylo možné v uplynulých dekádách odstranit, protože nebyly k dispozici 

dostatečné odborné kapacity pro zásadní rekonceptualizaci historického vzdělávání. 

Představy učitelů a didaktiků se současně významně rozcházely v představě, jak 

nespokojenost s dějepisem odstranit. 

Aktivní učitelé, ukotvení v kultu praxe, jakkoliv dokázali v průběhu 90. let recipovat 

inspirace zahraniční metodiky, nedokázali překročit extenzivní pojetí strukturace obsahu 

dějepisného vzdělávání. Příčinou byl na jedné straně nedostatek učebních pomůcek (zejména 

didaktizovaných pramenů), lze nicméně vyslovit také další hypotézu: učitelé sdíleli představu, 

že schopnosti žáků myslet v souvislostech a utvořit si pozitivní vztah k minulosti je reálné 

dosáhnout teprve za předpokladu, že si osvojí dostatečné kvantum historických informací, 

doplněných o regionální kontext obecných a českých dějin. Tato představa znemožňovala 

podniknout funkční redukci historické faktografie, respektive učinit ústřední kategorií 

historického vzdělávání kultivaci historického vědomí a reflexi historické kultury, což byla idea 

oborových didaktiků, kteří nové dějepisné kurikulum rozpracovávali. Ti na druhou stranu 

nemohli nabídnout učitelům jasné a konkrétní návody, jak tyto cíle transformovat v konkrétní 

metodiku, protože oblast teorie a praxe zůstávaly zásadně oddělené. Nepodařilo se zároveň 

definovat systém oborově specifických kompetencí a celková koncepce předmětu, tj. definice 
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obsahu učiva i očekávaných výstupů v rámcových vzdělávacích programech, nepřekročila 

rámec „tradičního českého pojetí“. Odmítání rámcových vzdělávacích programů ze strany 

ASUD a kritika jejich implementace, jakkoliv byla v některých ohledech (byrokratické 

formalismy a nedostatečná metodická podpora učitelů apod.) oprávněná, vyvolává 

pochybnosti, do jaké míry byli i aktivní učitelé v praxi připravení učit dějepis v souladu 

s kurikulem jako kompetenčně pojatý předmět. Vzhledem k tomu, že didaktické a metodické 

zpracování obsahu učiva přenesla reforma přímo na učitele, a s přihlédnutím k faktu, že 

transformace školství v 90. letech vyústila v absenci funkčního systému dalšího vzdělávání a 

metodické podpory učitelů, lze zde spatřovat významnou příčinu situace, kdy mnozí z učitelů 

na dosahování složitějších oborových cílů nakonec v praxi rezignovali. Nespokojenost 

s dějepisem je tudíž nadále významným charakteristickým jevem historické edukace a může 

v budoucnu generovat nové polemiky, jak například dokládá nedávná kauza ruského ovlivnění 

dějepisné výuky v kauze BIS.  

Konceptuální diskuze v angloamerickém prostředí, které v konečném důsledku 

směřovaly k definování dynamicky pojímaných modelů oborově specifických kompetencí, 

nicméně zachytil už na přelomu 80. a 90. let Vratislav Čapek, tvůrce systému české oborové 

didaktiky. Jeho publikované práce nicméně nebyly dále rozvíjeny, patrně i z toho důvodu, že 

se česká didaktika orientovala na strukturálně pojaté modely historického vědomí oborové 

didaktiky německé.  

 

Ve vzpomínání na minulost je přítomné napětí mezi diskurzem a sociální praxí. Má 

několik podob a znesnadňuje jednoznačnou kategorizaci aktérů a jejich institucionálního 

zakotvení. Svým způsobem vede k obezřetnosti, abychom teoretické modely, včetně 

modelů dvou dominantních diskurzivních typů, mechanicky aplikovali do vzdělávací 

praxe bez jejich ověření aplikovaným výzkumem. Posiluje to také důvodnou obavu, že je 

třeba učitelům nabít konceptuální nástroje pro jejich profesní rozvoj a sebereflexi.  

Případová studie i empirický výzkum mezi učiteli ověřily funkčnost teoretických 

modelů, o kterých pojednává zahraniční oborově didaktická literatura – například Alanem 

McCullym definované ideální typy učitelů, ochotných zapojit kontroverzi do výuky, nebo 

možnost strukturovat práci žáků podle kanadských konceptů historického myšlení Petera 

Seixase et al.  

Pokus aplikovat teoretické koncepty do edukační praxe (operacionalizovat odpovědi 

učitelů do ideálních typů a nacházet v nich prokazatelné vztahy) naráží však současně na řadu 

úskalí. Vždy alespoň část učitelů odpovídá polysémanticky, v jejich výrocích lze identifikovat 

znaky více ideálních typů. Někdy si i zřetelně odporují, respektive jejich odpovědi nelze 

jednoznačně interpretovat. Empirické šetření například umožnilo identitifikovat různý způsob 

operacionalizace vyrovnávání se s minulostí u učitelů (porozumění minulosti, poučení 

z minulosti, překonávání traumatu, multiperspektivní, negující, reflexe politiky paměti). Když 

tedy učitelé říkají, že se ve školách vyrovnávají s minulostí, může být jejich cílem hledání 
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odpovědí na otázky, související s etickým jednáním historických aktérů, a nikoliv ambice 

prosazovat jednoznačné intepretace a konstruovat traumatické narativy dějin. Rozbor článku 

kritizujícího antikomunismus ve vzdělávání pak doložil známou skutečnost, že mediální obraz 

a sociální praxe se mohou výrazně odlišovat. Když se učitel zapojí do projektu, jehož propagaci 

provází antikomunistický diskurz, neznamená to nutně, že ho učitel také sdílí. Pokud si diskurz 

vzdělávací iniciativy nárokuje prosazení konkrétní politiky paměti ve veřejném prostoru, učitel 

může projekt využít k hodnotové výchově svých žákům a současně je vést k sebereflexi, že se 

sami stávají objektem něčí paměťové politiky. Případová studie zřetelně doložila, že ani 

odborní historikové nejsou imunní vůči sklonu vyjadřovat se kriticky k paměťové praxi ve 

vzdělávání bez empiricky podložených faktů. Velkým prostorem pro navazující výzkum, 

například metodou hloubkových rozhovorů nebo focus groups, je víceznačnost samozřejmých 

kategorií jako „kritické myšlení“ nebo „antikomunismus“. Do jaké míry učitelé reflektují, že 

oni sami se mohou stát aktérem politiky paměti? Identifikují sami sebe s politickým 

antikomunismem, nebo se vůči němu vymezují? Jaká forma antikomunismu ve vzdělávání je 

pro ně přijatelná a která už není?  

Z empirického výzkumu pak vyplývá, že jen menšina učitelů vykazuje nepochybnou 

schopnost zaujmout k diskurzu vyrovnávání se minulostí jednoznačně reflexivní postoj. 

Dokonce i mezi respondentskou skupinou aktivních učitelů, kteří mají zájem o vzdělávání a 

výukové inovace, najdeme z hlediska přístupu k fenoménu vyrovnávání se s komunistickou 

minulostí vnitřně diferencovanou skupinu, která sice sdílí společný étos učitelů dějepisu, liší se 

však její představy, jak kvalitní výuku zajistit. Učitelů, kteří by byli schopní překročit rámec 

každodenní praxe, je spíše menšina. Málokterý učitel například formuloval požadavek na 

systémové změny, které by přinesly něco více než jen doplnění výuky. Málokterý učitel dokázal 

vystoupit z narativu národních dějin, nacházet alternativní koncepty a vnímat vyrovnávání se s 

minulostí jako záležitost reflexe aktuálních globálních problémů (například terorismus, migrace 

apod.). Učitelé jsou si vědomi sociálních rámců, které je ovlivňují (rodinná zkušenost, média), 

ale málokterý z nich spontánně reflektuje své politické postoje. Zatímco někteří učitelé mají 

potřebu navyšovat hodiny dějepisu v učebním plánu, jiní přemýšlí spíše nad funkční redukcí 

dosavadních témat. Někteří by chtěli více materiálů do výuky, zatímco jiní jsou přesvědčení, 

že materiálů je dostatek a bylo by vhodnější přikročit spíše k jejich redukci, respektive tvorbě 

nové analyticko-syntetické či digitalizované učebnice. Navzdory všeobecně deklarované 

nespokojenosti s dějepisem nelze tvrdit, že by se mezi učiteli utvářelo sdílené vědomí potřeby 

systémové změny struktury a celkové koncepce dějepisné výuky. Pouze ojediněle učitelé 

požadují konceptuální přepracování rámcových vzdělávacích programů či novou definici 

očekávaných výstupů a cílového zaměření dějepisu. V odpovědích se učitelé spíše vyjadřovali 

intuitivně, než aby využívali oborově didaktický metajazyk. Zůstává spíše nezodpovězeno, do 

jaké míry využívají na svých školách formativní hodnocení, učí podle progresivních školních 

vzdělávacích plánů, nepřizpůsobují výuku znalostním nárokům testů a zapojují 

mezipředmětová témata, jako je osobnostní a sociální výchova, tedy využívají otevřenosti 
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současných kurikulárních dokumentů k tomu, aby se společně se svými žáky mohli 

s náročnými tématy soudobých dějin úspěšně vypořádat.  

 

Doložené diskurzivní typy odlišným způsobem performovaly identity aktérů historického 

vzdělávání. Jedním z charakteristických prvků jejich konstrukce obrazu učitelů byla 

tematizace etických provinění učitelů. Nové pojetí výuky ve smyslu rozvíjení historické 

gramotnosti, opřené o rekonceptualizaci systému dějepisné výuky, může identitu učitelů 

nově performovat. 

Učitelé sdružení v ASUD vytvářeli v rámci diskurzu obraz svého společenského 

významu jako těch, kteří formují historické vědomí žáků, podporují vlastenectví a posilují 

pozitivní vztah k minulosti či kulturnímu dědictví. Nedařilo se jim nicméně médiím nabídnout 

přesvědčivý obraz toho, že jsou ve své společenské roli úspěšní. Výsledky tohoto procesu 

nebylo možné měřit a ani v rámci mediální zkratky názorně ilustrovat. Učitelé neměli potřebu 

tematizovat osobní etická dilemata, související s manipulacemi a zamlčováním historických 

faktů v dějepisné výuce před rokem 1989. Zdá se současně, že kontext komunistické výchovy 

a vytváření marxisticko-leninského světového názoru dokázali schopní učitelé legitimně 

upozadit ve prospěch kategorií vlastenecké výchovy, mravní výchovy a utváření historického 

povědomí žáků. Příčiny neuspokojivého stavu dějepisu byly učiteli identifikovány 

v systémových problémech - nedostatečné hodinové dotaci, nadměrné abstrakci látky a její 

faktografické náročnosti společně s chybným nastavením učebního plánu, který nezohledňuje 

věk a schopnosti žáků. 

Diskurz vyrovnávání se s minulostí nabízel zcela jiný druh performativnosti. Neziskové 

organizace zpevňovaly v rámci diskurzu o minulosti vlastní identitu jako společensky 

nepostradatelného aktéra, což platí i pro učitele, které bychom mohli zahrnout do kategorie 

„antikomunisté“. Vzdělávací projekty jim nabízely komunitní život při setkávání na 

seminářích, zájem médií i ocenění v lokální komunitě. Překonávání traumatické minulosti 

stavělo učitele do rolí „léčitelů“, kteří se podílejí na procesu formování mladé generace, 

nezatížené proviněními minulosti. Samotní žáci, zapojení do projektů, mohli v rámci badatelské 

činnosti nebo přípravy besed a promítání filmů manifestovat svoje dovednosti a při slavnostních 

okamžicích symbolicky oceňovali pamětníky, se kterými se setkali. Zcela jistě vynikli mnozí 

z těch, kteří by v konzervativně pojímané výuce nenacházeli smysluplné propojení mezi 

minulostí, současností a budoucností. Apel na potřebu učit poválečné dějiny přispíval k nové 

stereotypizaci učitelů, u kterých se upozorňovalo nově na jejich neschopnost vypořádat se 

s pluralitou historických výkladů. Bez opory v empirickém výzkumu byli někteří podezíráni 

z toho, že se bojí učit pravdu o minulosti, kterou sami zažili, a nebyli ochotní se s ní sami 

vypořádat. Takoví učitelé, paradoxně, nikdy v médích nevystupovali. Vždy o nich bylo 

referováno ve třetí osobě a sloužili jako fixovaná představa k negativnímu sebevymezení 

dalších aktérů. 
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Jak naznačuje příklad zahraničních oborově specifických kompetencí, rozvíjení 

historické gramotnosti nabízí učitelům kvalitativně novou identitu, opřenou o oborová specifika 

jejich práce. Angloamerické nebo německé modely zohledňují kromě oborově specifických 

konceptuálních a procedurálních znalostí také etický rozměr minulosti a nabízí cestu, jak 

mohou žáci poctivě hodnotit etické důsledky historických činů a přijímají je jako podnět 

k přijetí vlastní odpovědnosti. Usnadňují současně, aby žáci reflektovali dějinné příběhy 

v jejich pluralitě. Cílem dějepisu není, aby se všichni žáci ve třídě identifikovali s výkladem, 

který jim nabízí učebnice nebo vyučující. Měli by se ale naučit porozumět tomu, co a proč se 

jich ve výkladu týká nebo netýká. Zároveň by měli dostat také příležitost přihlásit se ke „své“ 

historii či vzpomínkové kultuře a naučit se, jak je kriticky reflektovat ve vztahu k ostatním. 

Nepochybuji o tom, že je věcí veřejného zájmu, aby učitelé umožňovali žákům osvojovat si 

kompetence nezbytné pro to, aby se aktivně zapojovali do historické a vzpomínkové kultury 

své společnosti, ať už bude za dvacet či třicet let vypadat jakkoliv. 
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PŘÍLOHA: ODBORNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST V PRŮBĚHU 

DOKTORSKÉHO STUDIA 

 

ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST: 

1) od 2018: Národní ústav pro vzdělávání; člen Odborné skupiny pro revizi RVP – vyučovací 

předmět Dějepis  

2) od 2017: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky 

dějepisu, vedení seminářů zaměřených na didaktiku dějepisu 

 Didaktika dějepisu II (LS 2018-2019, kurzovní seminář pro navazující magisterský 

obor v rozsahu 2h týdně) 

 Jak přežít šok praxe (LS 2018-2019, specializační seminář pro navazující magisterský 

obor v rozsahu 2h týdně) 

 Didaktika soudobých dějin I a II (LS a ZS 2017-2018, specializační seminář pro 

navazující magisterský obor v rozsahu 2h týdně) 

3) od 2012: Gymnázium Přírodní škola, o. p. s., učitel dějepisu, občanské výchovy a 

společenských věd, příprava a vedení uměleckých a badatelských projektů 

4) od 2012: Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání, lektor vzdělávání a 

koordinátor školních vzdělávacích projektů (Velké a malé příběhy moderních 

dějin a Dějepis v 21. století) 

5) 2013-2014, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 

specializační seminář Mediální reprezentace ve výuce dějepisu pro navazující magisterský 

obor v rozsahu 2h týdně, společně s K. Činátlem a Č. Pýchou. 

6) 2013–2014: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, učitel dějepisu a společenských věd 

7) 2011–2012: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, 

učitel dějepisu 

 

GRANTOVÉ PROJEKTY: 

1) 2018: Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a 

základním vzdělávání - podpora práce učitelů (PPUČ), Národní ústav pro vzdělávání, 

OPVVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110; lektor pro gramotnosti v regionech 

2) od 2017: Komplexní systém hodnocení, Česká školní inspekce, OPVVV, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751; tvůrce úloh 2. stupně a odborný garant panelů 

3) 2017-2018: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce: 

Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů, Univerzita 

Karlova, Pedagogická fakulta, ESF pro vysoké školy č. 02_16_015; oborový koordinátor 

didaktiky 

4) 2015–2017: Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny, 

Technologická agentura České republiky, Konsorcium partnerů, TD03000063; člen 

řešitelského týmu 

5) 2012–2014: Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku, Ústav pro 

studium totalitních režimů, OPVK CZ.1.07/1.1.00/26.0074; koordinátor projektového 

vyučování a člen autorského týmu  

http://www.prirodniskola.cz/
https://www.ustrcr.cz/vzdelavani/antologie-ideologickych-textu/velke-a-male-pribehy-modernich-dejin/velke-a-male-pribehy-modernich-dejin-normalizace/
https://www.ustrcr.cz/vzdelavani/antologie-ideologickych-textu/velke-a-male-pribehy-modernich-dejin/velke-a-male-pribehy-modernich-dejin-normalizace/
http://www.dejepis21.cz/metodika-projektove-vyuky
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6) 2013: Mediální reprezentace ve výuce dějepisu, FF UK, Fond rozvoje vysokých škol, 

č. 202692; řešitel projektu 

 

STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY 

1) Belgie (listopad 2018): L'athénée Léonie de Waha Liége, Ecole Saint-Stanislas Etterbeek a 

l’Ecole européenne de Bruxelles III 

2) Spojené státy Americké (listopad 2016): Oklahoma State University, Department of 

History a Institute of Technology; Stillwater Public Schools  

3) Česká republika (leden–prosinec 2011): Ústav pro studium totalitních režimů, Skupina 

vzdělávání 

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH V ZAHRANIČÍ: 

1) „Different Wars: how history finds its way into school textbooks“ (6. 3. 2018, Berlín, 

Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst, diskuzní večer k výstavě Different Wars) 

2) 24th Euroclio Annual Conference „Intersections: How Can History Education Change 

Today?“ (2.–7. 4. 2017, San Sebastian-Donostia, workshop na téma „HistoryLab.cz: The 

Challenges of Educating with Digital Technologies and Primary Sources“) 

3) Mezinárodní symposium „The politics of memory practices: Making the past present in 

contemporary education“ (22.–24. 2. 2016, Georg Eckert’s Institute Braunschweig, 

příspěvek na téma „Against the loss of memory. How shall we construct a school historical 

narrative of the Czechoslovak communist dictatorship?”) 

4) Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies Annual Convention 2015 (19.– 

22. 11. 2015, Philadelphia, příspěvek na téma „From Happy Illusion to Memory: 

Representation of Collectivization in Czechoslovak Film“) 

5) Projekt Asociace pro mezinárodní otázky „Rozvoj mediální výchovy v Bělorusku“ (13.–

15. 10. 2015, Gomel, příspěvek na téma „Mediální výchova jako součást výuky 

o minulosti“) 

6) Mezinárodní konference „Dealing with the Past in Serbia: What Next?“                   (19.–

20. 1. 2012, Bělehrad, příspěvek na téma „Role dějepisného vzdělávání v procesu 

demokratické transformace“) 

7) Mezinárodní konference „History and Memory: Soviet Case“ (28.–29. 11. 2011, Vilnius, 

příspěvek na téma „Jak učit o komunistické diktatuře“) 

 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH V ČESKÉ 

REPUBLICE (VÝBĚR): 

1. V letech 2011-2019 lektorování cca 40 seminářů DVPP (semináře organizované ÚSTR 

včetně každoroční Letní školy pro učitele ÚSTR, ve spolupráci s dalšími partnery – např. 

Národním institutem dalšího vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání, Centrem 

současné umění DOX aj.); tematické zaměření: výuka dějepisu, občanské výchovy a 

společenských věd, rozvíjení občanské, čtenářské nebo mediální gramotnosti 
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2. Od roku 2016 spolupráce s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně, přednášky pro studenty oboru Historie (mj. Historické dílny 

v Daňkovicích 2016 a 2018). 

3. Didaktické fórum „Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost a historická výročí“ (8.-

9. 11. 2018, Praha, příspěvek na téma „Jak se učitelé vyrovnávají s minulostí“) 

4. VI. oborově didaktická konference na téma „(K) čemu učit ve škole: vybrané problémy 

kurikula v oborovědidaktických souvislostech“ (14. 12. 2017, Brno, příspěvek 

„Můžeme se (ve škole) vůbec kdy vyrovnat s minulostí? Současné přístupy k aktualizaci 

minulosti ve výuce“, společně s H. Havlůjovou) 

5. Seminář „Engaging Students With History: Challenges of teaching with primary sources in 

contemporary history education“ (26. 3. 2017, Praha, PedF UK, vedení semináře 

s profesorem Scottem Waringem z University of Central Florida) 

6. Výroční konference COHA „Mnoho tváří orální historie“ (15.–16. 2. 2017, Brno, 

příspěvek na téma „Marginalizované vzpomínky jako školní historický pramen“) 

7. XXV. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma „Život na hranicích 

v letech 1945-1989“ (19.–21. 8. 2015, Liberec, workshop na téma „Každodennost 

hraničního pásma železné opony perspektivou badatelského vyučování“) 

8. „Kam kráčí učebnice dějepisu“ (ě. 4. 2015, diskuzní fórum FF UK, PedF UK a ÚSTR) 

9. Konference a didaktický seminář „I mlčení je lež 2013: Možnost interpretace historických 

pramenů ve školní praxi“ (12.–13. 12. 2013, Ostrava, příspěvek na téma „Využití filmu ve 

výuce dějepisu“) 

10. XXIII. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma „Informační boj 

o Československo/ v Československu“ (22.-23. 8. 2013, Liberec, příspěvek na téma 

„Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let“, vedení workshopu) 

11. Konference a didaktický seminář „I mlčení je lež 2012: Paměť a paměti, zapomínání a 

vzpomínání ve školním dějepise“ (6.–7. 12. 2012, Ústí nad Labem; příspěvek na téma 

„Rodinná paměť ve výuce moderních dějin“) 
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