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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá učivem soudobých dějin na 2. stupni základních škol a 

gymnáziích, konkrétně obdobím 1968–1989 v Československu, tzv. „normalizace“, a pracuje 

s možnostmi aplikace ve výchovně vzdělávacím procesu. Učivo soudobých československých 

dějin je podrobeno analýze historické, didaktické a metodické s explicitním souhrnem 

rozličných pramenů a zdrojů k uplatnění v pedagogické praxi. Z tohoto teoretického 

zkoumání vychází návrh didaktického postupu, který tvoří 10 vyučovacích hodin pro základní 

školy a 12 hodin pro gymnázia, s odlišením dvou úrovní hodin – standardních a tzv. seminářů 

s důrazem na aktivizaci žáků, práci s prameny, rozvoj kritického historického myšlení a 

vnímání příčin a důsledků dějinného vývoje.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Normalizace, Československo 1968-1989, didaktika dějepisu, návrh didaktického postupu, 

moderní dějiny, soudobé dějiny, základní škola, gymnázia 



 

ABSTRACT 

This thesis is dealing with the education of contemporary history on the second level of 

elementary schools and grammar schools, concretely with the period 1968-1989 in 

Czechoslovakia, so called „normalisation“ and works with options of application in the 

educational proces. The study of contemporary czechoslovakian history is sbdued to analysis: 

historic, didactic and methodical with the explicit theoretical research the proposition of 

didaktic approach arises, which forms 10 teaching lessons for elementary schools and 12 for 

grammar schools with the difference of 2 levels of lessons – standarized and the so called 

seminars with emphasis on the activity of the pupils, working with resources, development of 

critical historical thinking and the perception of the causes and results of historical evolution.  
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modern history,  contemporary history, elementary school, grammar school
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1. ÚVOD 
 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Československo v letech 1968–1989. Didaktická 

analýza tématu „normalizace“ a možnosti jeho pedagogického využití zejména z toho 

důvodu, že jsem sama učitelka na základní škole. Moderní (soudobé) dějiny jako takové mne 

fascinují a zároveň se zajímám o didaktické aspekty dějepisného vyučování. Nejsem didaktik 

a pravděpodobně má mé pojetí vyučovacích hodin mnoho mezer, jsem však toho názoru, že 

učitel se neustále učí a zlepšuje na základě svých chyb a pomocí sebereflexe.  

 

Obecně lze říci, že v dnešním postmoderním světě je zpochybňována autorita jako taková. Je 

zpochybňována váha školy a vzdělávacích institucí, neméně pak právě autorita učitele. My 

učitelé se nacházíme v těžké pozici. Z každé strany jsou na nás kladeny rozdílné požadavky. 

Jinou představu o vzdělávání mají rodiče, jinou ministerstvo školství a diametrálně odlišnou 

pak pedagogické fakulty.  Vše, čemu Vás na fakultě naučí, je rámcem pro Váš budoucí 

profesní život, avšak na realitu vyučovacího procesu Vás to stoprocentně nepřipraví. Můžete 

sice teoreticky polemizovat nad tím, jaké metody, jaké učivo a jakou formu vyučování 

zvolíte, avšak pouze v okamžiku, kdy stojíte před třídou, si uvědomujete, že to, co víte 

teoreticky je Vám k ničemu, pokud to neumíte aplikovat. 

 

V současné době se stejně jako v dobách předchozích polemizuje (zejména na sociálních 

sítích), zda má dějepis jako předmět své místo ve výchovně vzdělávacím procesu. Asi 

nejzásadnější faktor stěžující výuku dějepisu na školách je nepochopení právě toho proč se 

mají dějepis učit. Slýcháte to od svých žáků, od jejich rodičů a leckdy i vedení školy řadí 

dějepis, jakožto humanitní předmět, do podřadné složky.  

Nejrozšířenějším argumentem je pak ten, že je pro ně zbytečné učit se o tom, co již není a co 

se dělo v minulosti, a to zejména z toho důvodu, že dnešní mladí a lidé obecně jsou 

orientováni na budoucnost.  Dovolím si zde však oponovat v tom, že bez pochopení naší 

minulosti, nedokážeme dobře porozumět přítomnosti a orientovat se na budoucnost. Příčina a 

důsledek, to je ten klíčový problém, který by se měl v žácích probouzet, stejně jako kritické 

nahlížení na činy našich předků. Americký filozof a kritik George Santayana tvrdil, že: „ti, 

kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat“ a v tom si dovolím plně 

souhlasit s ohledem zvláště na moderní, respektive soudobé dějiny.   
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Jedna věc je jistá, dějepis jako takový má problém. A to z toho důvodu, že kvůli omezené 

časové dotaci a příliš široce pojatým některým tématům, nezbývá na moderní dějiny čas. 

Pokud se podíváme na nejrůznější sociologické průzkumy, ukáží nám, že většina žáků 

základní školy s učivem nedojde ani do roku 1945. Další faktor ovlivňující náhledy na dějepis 

jako školní předmět je i fakt, že spousta učitelů se orientuje v hodinách na „holý výklad“ 

faktů a frontální výuku bez jakékoliv „přidané hodnoty“, čímž vytváří stereotypní hodiny 

podporující nudu u žáků. Další aspekt neoblíbenosti předmětu může pramenit z neochoty 

učitelů vykládat soudobé dějiny, z důvodu, že se jedná o dějiny blízké paměti a obavy 

konfrontace s žáky nad tématem. Například žákovi rodiče a prarodiče vzpomínají na dobu 

minulého režimu diametrálně odlišně, než jak ji podá učitel. Jenže v tom právě tkví přínos 

dějepisu jako takového, v té pluralitě příběhů protínajících hlavní linii dějin.  

 

Cílem této práce je podat ucelený pohled na možnosti výuky dějepisu na základní a střední 

škole, zejména co se týče výuky soudobých českých, respektive československých dějin. 

Kladu si za cíl dát inspiraci a možnosti zejména začínajícím učitelům, jako jsem byla já sama 

k tomu, jak vyučovat nedávné dějiny bez toho, aniž bychom se báli. Osobně jsem se právě při 

výuce soudobých dějin v deváté třídě potýkala s velkou nejistotou, pramenící zejména z toho, 

že máte velmi rozsáhlé téma plné informací, které jsou dle vašeho soudu důležité, ale na 

druhé straně bojujete s omezeným časem a leckdy nezájmem žáků. Pokusím se také 

sumarizovat možné inspirativní zdroje či webové stránky, které mohou učitelům pomoci při 

realizaci svých hodin. Moderním a soudobým dějinám je nutno věnovat zvýšenou pozornost, 

na což upozorňuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém doporučení pro 

výuku právě těchto dějin.  

 

První kapitola bude věnována historické analýze. Dnes se vedou spory o to, jestli je u učitele 

důležitější teoretická nebo didaktická znalost. Jsem toho názoru, že obě tyto složky by se 

měly doplňovat. Učitel dějepisu by měl být odborníkem v obou aspektech. Bez teoretické 

znalosti se výuka neobejde, a proto je právě první část věnována poměrně rozsáhlému 

výkladovému rámci, z nějž je potřeba vycházet. Kromě toho také bude alespoň torzovitě 

nastíněn výčet nejdůležitějších pramenů a sekundární literatury. Opomenuty nebudou ani 

ostatní zdroje, zejména internetové portály, audiovizuální záznamy, film aj.,  které budu 

sumarizovat z důvodu jejich potenciálu pro uplatnění ve školní výuce a inspirativní funkce.   
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Druhá kapitola se zaměří na didaktickou analýzu, a to zejména na reflexi tématu 

v kurikulárních dokumentech – RVP ZV a RVP G s ohledem i na průřezová témata, klíčové 

kompetence a uplatnění mezipředmětových vztahů. Bude však shrnuto i Doporučení MŠMT 

pro výuku dějin 20. století.  Krátce také analyzuji šest vybraných učebnic dějepisu z hlediska 

jejich didaktické a jazykové vybavenosti.  

 

Ve třetí části se budu zabývat metodickou analýzou, kde alespoň stručně charakterizuji 

vyučovací metody a formy. Prostor bude ale věnován i otázce hodnocení.  

 

V nejstěžejnějším čtvrtém segmentu práce bude vytvořen návrh didaktického postupu pro 

základní školy a gymnázia s tím, že gymnaziální koncepce bude pracovat se dvěma úrovněmi 

výuky – standardními hodinami a tzv. výběrovými semináři.  Budu se orientovat zejména na 

rozvoj klíčových kompetencí a získávání znalostí, dovedností, postojů a pozitivních hodnot 

pomocí aktivizace a práce s nejrůznějšími prameny a jinými zdroji.  
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2. HISTORICKÁ ANALÝZA 
 

2.1. Vymezení tématu 
 

Pro svou práci jsem zvolila historické období Československa v letech 1968 – 1989. Téma 

jsem specifikovala na tyto roky s ohledem na události jak v domácím, tak zahraničním 

prostředí. Předpokladem pro celé období je znalost dějin předešlých a samozřejmě v úvodu 

nesmí chybět události roku 1967.  Vývoj v 60. letech a dále v Československu je bezpochyby 

vyústěním dějin 50. let a provázán s vývojem v Sovětském svazu a celém Východním bloku. 

Je tedy nutné uvést žáky v počátcích do širších souvislostí a osvětlit, které události „připravily 

cestu“ k tzv. „Pražskému jaru“ a období „normalizace“.  

 

Na základní škole jsem téma vymezila počátkem roku 1968 (nebude však opomenuta 

souvislost a vývoj již v roce 1967).  Jako „ukončující událost“ jsem pro svou práci zvolila 29. 

prosinec 1989 čili zvolení Václava Havla prezidentem. U gymnázií je tematický celek 

ohraničený stejně, avšak předpokládám hlubší analýzu událostí a větší obsah historických 

faktů. U návrhu pro základní školy bude výuka primárně zaměřena na nižší faktografické 

znalosti na úkor aktivit či didaktických her.  

 
2.2. Výkladový rámec 
 

Jak jsem již zmínila, v této práci nesmí chybět ani výkladový rámec, sumarizující fakta, která 

dnes jsme schopni verifikovat. Cílem této práce však není podat komplexní detailní výčet 

historických událostí po dobu dvaceti let, jelikož tato část není hlavní náplní práce a zájemce 

o toto téma si s pomocí odborné literatury dokáže potřebné informace dohledat sám. Tato část 

si však klade za cíl alespoň okrajově nastínit vývoj ve vybraném časovém horizontu, což 

může učitel dějepisu použít jako podklad pro svou přípravu a následné bádání.  

 

V Československu v 60. letech chybělo na pultech prodejen kde co. Obecně se však 

věřilo, že chyba není v systému jako takovém, ale v nevhodném složení československé 

výroby. Hospodářství bylo v této době v krizi, nebylo schopno se orientovat do budoucna. Asi 

jednou z hlavních příčin byla zaměřenost na těžký strojírenský průmysl (zbrojní), pro který se 

všechny suroviny musely dovážet. Již v roce 1967 tak vzniklo reformní hnutí, které mělo 

oporu zejména ve společenském dění a každodenní realitě. Tato realita se vyznačovala 
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primárně distancí toho, co program socialismu sliboval od skutečnosti a zklamáním většiny 

obyvatel plynoucí nejen z nedotknutelnosti zlovůle těch, kteří moc využívali k zastrašování, 

ale i neschopnosti uspokojovat základní životní potřeby.1  

S návrhem ekonomických změn přišel tehdejší ředitel Ekonomického ústavu Ota Šik. 

Postupně se tak formovalo takzvané reformní křídlo v rámci Komunistické strany 

Československa, jejíž představitelé se snažili prosadit změny na úkor starému direktivnímu 

řízení. Mezi představitele této politiky patřili zejména Ota Šik, Oldřich Černík, František 

Kriegel a Alexander Dubček. Samotný stranický aparát byl totiž schopen reflektovat „chyby“ 

hospodářství či pokles hodnot a zároveň nebyli výhradně oddáni Novotnému.2  

 

Ekonomické problémy však nebyly primárním pohonem obecné nespokojenosti. Obecně 

řečeno lze říci, že stranická legitimace byla hlavním měřítkem kvality daného člověka.  A 

k rostoucí síle reformního hnutí přispěla i oficiální kritika režimu ze Sovětského svazu, 

kriticky odsuzující zločiny stalinismu. 3 Stejně tak sílila vlna nespokojenosti mezi 

obyvatelstvem, které svými kritickými názory zasahovalo do doposud neotřesitelných dogmat 

a zároveň probouzela zejména u mladších lidí pochybnosti o celém režimu. Především mládež 

a studenti byli pro vedoucí garnituru nebezpečím, které je potřeba sledovat.4 K největším 

střetům logicky docházelo mezi představiteli moci a kulturou, hlavně mladou generací umělců 

a tvůrčích intelektuálů, kteří vstoupili do veřejného života. A tak v popředí reformního hnutí 

stanuly právě vysoké školy, vědecké ústavy, ale i periodika jako Kulturní listy nebo Literární 

noviny. 5 

 

Za jeden ze stěžejních milníků před rokem 1968 můžeme zmínit IV. Sjezd spisovatelů 

v červnu 1967 (konkrétně trval od 27. do 29. června), na němž zazněla otevřená kritika 

politických poměrů z úst Milana Kundery, Václava Havla, Ivana Klímy, Ludvíka Vaculíka a 

dalších.  Lze použít slova Ludvíka Vaculíka: „Socialismus nesplnil nic z toho, co sliboval a co 

se od něj očekávalo!“. Oficiální režim očekával, že umělci budou projednávat pouze „své 

záležitosti“ a pravděpodobně nikdo nepředvídal, že na sjezdu bude slyšet kritika poměrů 
                                                 
1 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967-1969. 4. část. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1993, s. 5  
2 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967 – 1969. s. 5 
3 Tamtéž 
4 Jako příklad můžeme uvést demonstraci na Strahově na podzim roku 1967, kdy se studenti nastěhovali do nově 
zbudovaných kolejí právě v dané lokalitě. Záhy se ukázalo, že stavba má mnoho problémů, zejména vedení 
elektrického proudu. Studenti se vydali demonstrovat před kolej a do města s heslem: „Chceme světlo, chceme 
studovat!“, in: KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967 – 1989., s. 5 
5 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967 – 1989., s. 6 
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v republice obecně.6 Následovala klasická forma represe, potrestání kritiků, zákaz vydávání 

Literárních novin, které nově spadaly pod ministerstvo kultury, a další. Na druhou stranu je 

třeba upozornit, že již Novotného období nebylo režimem 50. let.  Z internace se vraceli 

někteří političtí vězni z předchozích let a režim obecně byl o něco více liberální. Problémem 

však zůstávalo, že tyto změny k lepšímu byly podle společnosti příliš pomalé a 

nerovnoměrné. Jiří Vančura však ve své publikaci zmiňuje, že v optice širších dějin byla éra 

Antonína Novotného „nejpřijatelnější režim, který lidé poznali od roku 1948 s výjimkou 

krátkého období v osmašedesátém roce“.7 A byl to právě Antonín Novotný, který stál v čele 

skupiny, která svůj odpor k reformním snahám jen stěží zakryla. Jednak je k tomu vedla 

obava o oslabení postavení komunistické strany, ale jistou úlohu v tom sehrál i strach o 

vlastní mocenskou pozici.8 

 Lidé na konci 60. let nechtěli odstranění režimu jako takového, požadovali pouze 

odstranění chyb a jeho „vylepšení“. Životní úroveň v porovnání se západními zeměmi nebyla 

příliš povzbudivá, ale na druhou stranu se od nich příliš neočekávalo. Zcela naplno se v tomto 

období začíná projevovat „konzum“ a tak to také bylo režimem zamýšleno. Občané se 

orientovali na auta, kterých mohli dosáhnout či na víkendové chaty, kde byli „svými pány“.9 

Jak již tedy bylo nastíněno, uvnitř komunistické strany se v roce 1967 rozhořel 

konflikt mezi reformním a konzervativním křídlem. Tento vystupňovaný střet se sice odehrál 

na půdě strany, ale rozhodoval o podobě celé společnosti.  Střet dvou mocenských bloků tak 

ochromil obecně politické fungování státu, jelikož krize byla patrná a režim se pomalu 

rozkládal. 10 Konec roku 1967 se pak nesl v duchu kritiky Antonína Novotného, který stále 

díky svému postavení byl schopen odolávat tlaku a „brzdit“ reformní snahy a zároveň varovat 

před špatnými rozhodnutími, které v reformním úsilí zajisté viděl, a které by vedly k rozkladu 

režimu. 11 Novotný kritizoval imperialismus šířící se dle jeho názoru v zemi, stejně jako 

upozorňoval, že ti, kteří kritizují jsou zaprodáni nepřátelské ideologii, snažící se rozvrátit 

Československo.12 Jednou z chyb, kterých se dopustil, byla veřejná kritika na zasedání ÚV 

KSČ 30. – 31. října 1967 namířená proti Slovákům a jejich stanovisko označil za 

nacionalismus. Při kritice Alexandra Dubčeka tak přenesl osobní nevraživost do roviny 

                                                 
6 Tamtéž, s. 6 
7 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Vyd. 2, v MF první. Praha: Mladá fronta, 1990, s. 16 
8 KAPLAN, K. Československo v letech 1967 – 1969, s. 16 
9 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968, s. 16 
10 KAPLAN, K. Československo v letech 1967 – 1969, s. 7 
11 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967 – 1969., s. 8 
12 Tamtéž 
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dlouhodobého česko-slovenského sporu.13 Novotný obecně řešil problémy tak, že je přehlížel. 

Samozřejmě si uvědomoval ohrožení svého vlastního statutu, stejně jako socialismu a měl 

naplánováno odstranit „nepohodlné kritiky“ vojensky. Avšak v tu dobu už na odstranění 

poněkud širokého množství straníků neměl dostatečné prostředky a podporu.14 

 

Po přerušení říjnového zasedání v roce 1967 a odjezdem do SSSR, kde představitelé náležitě 

oslavili Říjnovou revoluci, pokračovalo zasedání ÚV v prosinci. Prezident Novotný počítal 

s podporou ze strany vedení SSSR a opakovaně žádal o návštěvu, kde by mohl celou situaci 

vylíčit a získat tak spojence.15 Nakonec Prahu navštívil ve dnech 8. – 9. prosince generální 

tajemník Leonid Iljič Brežněv. Jeho krátká návštěva však nepřinesla Novotnému to, co 

očekával. Tehdy ještě neměl zájem jakkoliv zasahovat a věc nechal „v rukou“ domácích 

komunistů slavným prohlášením: „to je vaše věc“.16 

 

Na zasedání nadále zaznívaly kritiky na hlavu Novotného z úst Drahomíra Koldera, 

Alexandra Dubčeka, Oldřicha Černíka, Jaromíra Dolanského, Štefana Sádovského a Jiřího 

Hendrycha. Vedení předsednictva se tak rozštěpilo na základě nejpalčivější otázky – zda má 

dojít k oddělení nejvyšších funkcí, které Novotný ve své osobě kumuloval. Zásadní návrh o 

oddělní funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky však byl odložen na 

„povánoční“ setkání.17Po následujících jednáních probíhajících první lednové dny, bylo 

rozhodnuto 5. ledna o oddělení funkcí a předsednictvo se shodlo na jediném kandidátovi – 

Alexandru Dubčekovi, který byl druhý den zvolen 1. tajemníkem ÚV KSČ.18  

 

Z počátku svého funkčního období Dubček formuluje své cíle spíše umírněně, rozhodně 

nepřišel s radikálními změnami, které se v roce 1968 uskutečnily ve společnosti. To byl pouze 

řetězec vyvolaný zdola, kterému nebylo možno zabránit.19 V počátcích roku 1968 však i 

nadále panuje ve společnosti spíše odstup od politického dění a skepse. Nikdo v počátcích 

příliš nevěřil, že se „něco pohne k lepšímu“. Bylo zde však to, co předchozí období postrádalo 

– naděje.  

                                                 
13 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967 – 1969, s. 9 
14 Tamtéž, s. 10 
15 Tamtéž 
16 Tamtéž, s. 11 
17 KAPLAN, K. Československo v letech 1967 – 1969, s. 11 
18 Tamtéž, s. 13 
19 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968, s. 22 
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Vedení strany se v lednu 1968 připravovalo k přijetí Akčního programu, který nastínil 

demokratizaci poměrů a celého systému v duchu demokratického socialismu. Mnohem 

efektivněji však do procesu demokratizace přispěla média a veřejné sdělovací prostředky, 

které prakticky svévolí zrušily cenzuru a veřejně projevovaly názory do té doby nemyslitelné 

a zakázané. (Fakticky byla cenzura zrušena až 6. března 1968 usnesením předsednictva ÚV 

KSČ.) 20 Pomyslným „hřebíčkem do rakvičky“ konzervativního křídla komunistů byla tzv. 

Šejnova aféra. Jan Šejna byl nejvyšším funkcionářem v armádě a 27. února 1968 utekl na 

Západ. Když zemědělské závody sháněly jetelové semeno, využil Šejna spolu se svým 

spolupracovníkem Jaroslavem Moravcem svého postavení a toto semeno nakoupil za 829 tisíc 

a obratem je prodal s navýšením 1211 tisíc korun. Náhodná kontrola v prosinci 1967 objevila 

machinace u zemědělského družstva Ostrožská Nová ves, kde se rychle objevilo právě 

Šejnovo jméno. Avšak, když byl vydán souhlas předsednictva s jeho trestním stíháním, byl již 

Šejna s diplomatickým pasem na cestě do Spojených států. Celý případ vyvolal kritiku 

ministrů obrany a vnitra a praktiky celého mocenského systému.21  

 

Březen tak přinesl do československých poměrů nebývalý závan diskuze a zejména kritiky, že 

všechny tyto polemiky určovaly politickou situaci v zemi. Lidé tak poprvé veřejně 

vystupovali proti zločinům 50. let a svědectví o perzekuci budila v lidech odpor proti 

bývalému vedení režimu.  Spolu s kritikou se stupňovaly i požadavky obyvatel nejrůznějšího 

charakteru a vůbec poprvé od roku 1938 se vyjadřovala skrytá přání veřejnosti. Tato vlna 

vzepětí však budila obavu u vedoucích funkcionářů strany, jelikož většina opatření nemohla 

být přijata ze dne na den, čímž rostlo společenské napětí ve vztahu k vládnoucí garnituře.22 

Věci nabraly rychlý spád. Byla odstraněna cenzura v novinách a rozhlase, začala se objevovat 

kritika stranických funkcionářů a přezkoumávaly se justiční vraždy z 50.let. Došlo k obnovení 

spolků jako Junák a Sokol. Občanská iniciativa lidí se naplnila ve veřejném životě.  Nově 

vzniklé organizace byly například Klub angažovaných nestraníků (KAN) a K23123.  

 

                                                 
20 KAPLAN, K. Československo v letech 1967-1969, s. 15 
21 KAPLAN, K. Československo v letech 1967-1969, s. 15 
22 Tamtéž 
23 Organizace nesla svůj název podle zákona K231 na ochranu republiky, přijatého v roce 1948, jejíž hlavním 
programem byla rehabilitace lidí odsouzených podle tohoto zákona a prozkoumání každého jednoho případu 
odsouzení. 
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Programem reformních komunistů se stal „socialismus s lidskou tváří“. Nelze tento vývoj 

chápat jako pokus o obnovu demokracie, šlo pouze o naplnění ideálů „socialistické 

demokracie“.  Je třeba si uvědomit, že na vedení KSČ byl vyvíjen stále větší tlak veřejnosti. 

Ta chtěla reformy ideálně ihned a s co nejmenšími škodami. Dosavadní reformní vývoj sice 

vítali jako pozitivní, ale byl podle jejich názorů příliš pomalý.  Obecně společnost volala o 

odchodu před lednových funkcionářů. Sílil i tlak na nahrazení Antonína Novotného na 

prezidentském postu. Nebylo přijatelné, aby byl ztotožňován s novým směrováním politiky 

ÚV KSČ. Objevilo se několik návrhů na novou hlavu státu: Ludvík Svoboda, Ladislav 

Novomeský, Josef Smrkovský, Gustav Husák, Čestmír Císař, Alexandr Dubček, Oldřich 

Černík a další.  Antonín Novotný podal 21. března 1968 demisi. Ve funkci ho 30. března 1968 

nahradil armádní generál Ludvík Svoboda, někdejší velitel československého armádního 

sboru v Sovětském svazu a pozdější ministr národní obrany.24 

Březnové a dubnové plenární zasedání bylo zejména zaměřeno na změny ve stranických 

postech. Do předsednictva ÚV se tak dostávají osobnosti jako František Kriegel, Josef 

Smrkovský, Josef Špaček. Tajemníky se stali Čestmír Císař, Alois Indra, Drahomír Kolder, 

Zdeněk Mlynář, Jozef Lenárt a Štefan Sádovský. Zároveň byla ustanovena tzv. Pillerova 

komise, která měla dokončit stranickou rehabilitaci osob postižených v procesech z 50. let.  

 Do čela vlády byl místo Lenárta jmenován Oldřich Černík. Předsedou Národní fronty se stal 

František Kriegel a předsedou Národního shromáždění se stal Josef Smrkovský.  5. dubna 

1968 byl schválen a vydán Akční program ÚV KSČ, který definoval cíl, formy a hranice 

reforem, na němž se pracovalo od ledna.  V programu byla mimo jiné rozebrána i vedoucí 

úloha strany, která podle tohoto dokumentu nemá vládnout nad společností, ale sloužit jí za 

pomoci práce svých členů a pravdivosti ideálů, kterým věří.25 Hovořilo se také o ekonomické 

reformě. Ta spočívala primárně v odstranění centrálního plánování a zavedení tržních 

principů do československé ekonomiky a nechat hospodářství vést „neviditelnou rukou 

trhu“.26  

 

Od května se reformní proces ocitl v krizi. Veřejně kritizují přeměny ti, co ještě v lednu tyto 

změny podporovali. (Indra, Bil’ak, Kolder, a jiní…) Ti poukazovali zejména na nelibost 

sousedních socialistických zemí a jejich znepokojení nad vývojem v Československu. Již 23. 

března 1968 na schůzce komunistických stran v Drážďanech, byli představitelé KSČ 

                                                 
24 KAPLAN, K. Československo v letech 1967-1969, s. 16 
25 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968, s. 42 
26 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968, s. 45 
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varováni.  Údajně měla zaznít i kritika odvolání Antonína Novotného. Nedlouho poté se 

představitelé KSČ, konkrétně Dubček, Smrkovský, Černík a Bil’ak vydali do Moskvy, kde 

jednali o zvýšení dodávek surovin a půjčce ve zlatě. Zajímavé je, že po obou těchto setkáních 

Alexandr Dubček veřejnost nadále ujišťuje o přátelských vztazích mezi Sovětským svazem a 

Československem.27  

V květnu následovalo setkání v Moskvě (bez účasti ČSSR), kde se zformovala tzv. 

„varšavská pětka“ – Sovětský svaz, Maďarsko, Bulharsko, Německá demokratická republika 

a Polsko.  Ve stejném měsíci byla v Sovětském svazu přijata i Brežněvova doktrína, která 

byla ideologickou přípravou na intervenci do Československa. V červnu 1968 

v Československu vyšla výzva manifest Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, 

úředníkům, vědcům, umělcům a všem od Ludvíka Vaculíka, který se kriticky vyjadřoval 

k minulosti a hodnotil současné problémy. Zároveň poskytoval řadu námětů a rad, jak 

postupovat při prosazování změn. Prakticky dokument vyzývá k občanské iniciativě, která 

zasáhne tam, kde vládnoucí garnitura selhává. Vláda se k tomuto manifestu vyjádřila tak, že 

je pravděpodobně myšlen in bona fide, avšak odmítli právě tu nejkontroverznější část ohledně 

občanské iniciativy.28 V této době také končí vojenské cvičení vojsk Varšavské smlouvy, 

konkrétně skončilo 30. června 1968. Co se týče odchodu zahraničních jednotek z území 

Československa, odešel jeden sovětský pěvecký soubor. Odchod zbylých jednotek se 

protahoval údajně kvůli nutnosti oprav vojenské techniky.  Tento odchod vojsk se protáhl až 

do počátku srpna, kdy poslední sovětská vozidla projela Bratislavou.29 

V období léta roku 1968 se do popředí dostávají opět konzervativní síly znepokojené 

jak domácí situací, tak postojem okolních států Východního bloku k vývoji v zemi. Právě 

v okolních socialistických zemích totiž sílí v tisku propaganda odsuzující události 

v Československu a vykreslující je zcela jinou optikou. Otevřeně se píše o československé 

kontrarevoluci. KSČ obdržela pět dopisů od stejného počtu socialistických zemích, kteří 

vyzývali československé představitele k jednacímu stolu. Na tyto dopisy reagovali naši 

představitelé tím, že nejprve chtějí bilaterální jednání mezi jednotlivými státy a následně 

mohou uskutečnit společné setkání. Varšavská pětka se tedy setkala ve Varšavě bez účasti 

Československa. Následoval dopis adresovaný KSČ, ve kterém se objevuje jasné varování, že 

jakékoliv odchýlení od společného kurzu je věcí všech zemí Východního bloku a právem 

těchto zemí zasáhnout. Dopis samozřejmě obsahoval také požadavky, které mělo vedení 

                                                 
27 Tamtéž, s. 54 
28 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968, s. 58 
29 Tamtéž, s. 59 
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strany splnit. Prakticky se jednalo o znovu utužení diktatury a návrat k poměrům před 

„Pražským jarem“. Po zveřejnění tzv. „Varšavského dopisu“ začala veřejnost výrazně 

podporovat reformní představitele. KSČ stále naivně věřila v neomylnost své pravdy a také 

doufalo, že dokáže pro své myšlenky získat pochopení od Sovětského svazu a ostatních zemí 

Varšavské smlouvy.30 

V období od 29. července do 2. srpna 1968 se konala schůzka v Čierné nad Tisou, kde 

probíhalo jednání mezi sovětskou a československou delegací. Sovětští zástupci odmítli 

jakýkoliv argument z československé strany a trvali na tom, že socialismus je 

v Československu silně ohrožen. Československá reprezentace se logicky hájila a tuto 

domněnku kategoricky odmítala. Zároveň se vedení KSČ zavázalo, že provedou některá 

opatření, která nejvíce Sověti požadovali: znovuzavedou cenzuru tisku a zastaví činnost K231 

a KAN.  Jiří Vančura ve své knize zmiňuje, že podle vyjádření někdejších členů setkání měla 

československá strana slíbit internaci některých nejvíce „protisocialistických“ sil.31  

V srpnu téhož roku se sešli zástupci pěti komunistických stran v Bratislavě, kde se 

neobjevily žádné klíčové informace. Během této schůzky však došlo ke klíčovému počinu a 

údajné zámince pro srpnové události. V Bratislavě požádali Vasil Bil’ak, Drahomír Kolder, 

Alois Indra, A. Kapel a O. Švestka takzvaným „zvacím dopisem“ sovětské vedení o pomoc 

v zásahu proti „kontrarevoluci“. Dne 18. srpna 1968 přijala varšavská pětka definitivní 

usnesení o intervenci do ČSSR.  

Dne 20. srpna 1968 se u náměstka vnitra Viliama Šalgoviče konala porada, které se 

účastnili důstojníci sovětské KGB, kteří přiletěli do Prahy 17. srpna. Na této schůzce byly 

rozděleny úkoly k pokrytí předem plánované akce – zejména zajištění rozhlasu. Stejně tak byl 

vyhlášen stav pohotovosti na hlavní správě Státní bezpečnosti.32 Několik chvil před půlnocí se 

od telefonního hovoru na zasedání Předsednictva  ÚV KSČ vrací Oldřich Černík, který 

zúčastněným oznamuje, že vojska pěti zemí Varšavské smlouvy začala obsazovat reoubliku.33 

V noci z 20. na 21. srpna 1968 překročila vojska pěti armád Varšavské smlouvy 

(SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska) československé státní hranice. Postupně během 

21. srpna ráno, přistávají v Praze sovětská transportní letadla, ze kterých později vystupuje 

sovětská armáda se svými zbraněmi, tanky apod.  Na začátku okupace na území republiky 

vstoupilo 29 divizí, z toho 15 tankových – celkem asi 7500 tanků a 300 000 vojáků.34 

                                                 
30 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jar o1968, s. 64 
31 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968, s. 67 
32 VANČURA, J. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968, s. 71 
33 Tamtéž, s. 72 
34 Tamtéž, s. 80 
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Předsednictvo ÚV KSČ diskutuje o prohlášení, pro které nakonec hlasují všichni kromě 

Koldera, Indry, Bil’aka a Riga.  Prohlášení je následně telefonováno do rozhlasu, kde se 

z přijímačů ozývá dnes známý projev.35 Následně je rozhlas pomocí StB a dalších orgánů na 

několik hodin odpojen. Tanky v Praze postupně postupují městem a začínají zajišťovat 

klíčové budovy, včetně té, kde se sešlo Předsednictvo ÚV KSČ. Postupně je jménem 

„revoluční vlády“ příslušníky StB Hoffmanem, Peroutkou, Dubským a dalšími zatčeno šest 

představitelů státu – Dubček, Smrkovský, Kriegel, Šimon, Špaček a Pavel, kterého však 

nenašli. Jsou transportéry převezeni na letiště a večer odlétají z republiky.  

  V prohlášení Tiskové agentury Sovětského svazu se nachází mimo jiné formulace, že 

vojska odejdou z republiky, jakmile „zákonná vláda zjistí, že pobyt těchto vojsk nadále není 

nutný“. Nikdo zřejmě neočekával, že prohlášení se zmiňuje o Černíkově vládě. V těchto 

dnech se hovoří o tzv. dělnickorolnické vládě, kterou měl podle všech informací předsedat 

Alois Indra. Prezident Ludvík Svoboda však tuto vládu kategoricky odmítl.36 

 

Jak bylo již uvedeno výše, Dubček, Černík, Smrkovský, Kriegel, Šimon a Špaček byli 

pozatýkáni a odvezeni do Moskvy. Tam následně přicestoval i prezident Ludvík Svoboda. 

Reprezentace dlouhé dny vyjednávala se sovětskými představiteli, a nakonec byli nuceni 26. 

srpna 1968 podepsat tzv. Moskevský protokol. Jediný, kdo jej odmítl podepsat byl František 

Kriegel. Poslední tečkou za obdobím tzv. Pražského jara pak byla Smlouva o dočasném 

pobytu sovětských vojsk na československém území schválena Národním shromážděním 18. 

října 1968, čímž byla okupace legalizována.37 Začal proces konsolidace, pozvolného návratu 

k prosovětskému totalitnímu režimu. Veškerá reformní opatření byla postupně zrušena. Bylo 

zahájeno období, které je dnes označováno jako „normalizace“. Stále více navrch v tomto 

vývoji získával Gustav Husák, bývalý reformní komunista. Jednou z klíčových otázek mělo 

být státoprávní uspořádání vztahů Čechů a Slováků ve společném státě na základě federace. 

Dne 27. října 1968 přijalo Národní shromáždění zákon o Československé federativní 

republice, který vstoupil v platnost 1. ledna následujícího roku. Je však třeba poznamenat, že i 

když vznikly dvě národní republiky – tedy Česká socialistická a Slovenská socialistická 

republika, jejich samostatné pravomoci zůstaly značně okleštěny. Tomu dopomohlo schválení 

                                                 
35 Přepis prohlášení dostupný zde: Provolání Předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968, [online] [Cit. dne: 26. 6. 
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tří ústavních zákonů Federálním shromážděním 20. prosince 1970, které posilovaly 

pravomoci centrálních orgánů federace na úkor samotných republik.38 

Dne 16. ledna 1969 se na protest proti okupaci upálil u Národního muzea student Jan 

Palach. 25. února 1969 se upálil Jan Zajíc, o něco později Evžen Plocek. Jednou z událostí, 

které vyvolaly v zemi bouři byly tzv. „hokejové události“. Českoslovenští hokejisté porazili 

28. března 1969 na mistrovství světa v ledním hokeji reprezentaci Sovětského svazu a domácí 

oslavy vítězství přerostly v protisovětské nepokoje a demonstrace, čehož využilo 

konzervativní křídlo KSČ. V dubnu 1969 byl do čela KSČ zvolen Gustav Husák a nahradil 

doposud úřadujícího 1. tajemníka ÚV Alexandera Dubčeka, který spolu se Smrkovským byli 

jediní zástupci reformního křídla, kteří zůstali v Předsednictvu. (Odvoláni z Předsednictva 

byli v září 1969.)39 Okamžitě se v republice mění personální obsazení jednotlivých postů, ty 

nejdůležitější obsadili lidé věrní Moskvě. Předsedou vlády se stal Lubomír Štrougal, 

předsedou Národního shromáždění Alois Indra. V lednu 1970 pak započaly prověrky, s cílem 

očistit KSČ od všech nepřátelských protisocialistických a revizionistických sil, upevnění moci 

KSČ, pokračování v duchu marxismu – leninismu.  Prověrky pak zkoumaly jednání a postoje 

každého jednoho člena zvlášť a cílené byly zejména proti nejaktivnějším členům strany z řad 

inteligence a studentům, kteří podporovali Dubčeka a reformní snahy.40 Čistky se však 

netýkaly pouze strany, ale i celé společnosti. Zasaženi byli všichni, kdo se podíleli na 

obrodném procesu a odsuzovali vstup vojsk Varšavské smlouvy na území republiky. Během 

tzv. prověrkových pohovorů byla klíčová odpověď na otázku, co daná osoba soudí o 

„sovětské pomoci v Československu 21. srpna 1968“.41 Nejméně byla čistkami postižena 

„zemědělská inteligence“, která nebyla dle předsednictva ÚV KSČ zasažena tolik jako ta 

„technická“.  V té druhé byly „nepřátelské“ názory podle Otáhala spatřovány zejména proto, 

že mysleli racionálně.42 Nejkritičtěji vystoupilo vedení strany proti vědecké a umělecké 

inteligenci. Svých pracovních pozic bylo ve vědeckých ústavech a na vysokých školách 

zbaveno okolo 150 historiků.43 V letech 1970–1971 bylo ze strany vyloučeno okolo 70 000 

lidí a vyškrtnuto téměř 400 000, což byl mírnější postih. S vyloučením z KSČ se také často 

pojila profesní degradace na těžkou a špatně placenou fyzickou práci.44 
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V prosinci 1970 bylo sepsáno a přijato na zasedání Poučení z krizového vývoje ve 

straně a společnosti po XIII. Sjezdu KSČ, které nejen odsoudilo Pražské jaro, ale zavrhlo i 

možnost reformy do budoucna.45 Sovětskou okupaci obhajoval dokument coby bratrskou 

pomoc proti „kontrarevoluci“.46 Vedoucí úloha KSČ byla obnovena ve všech oblastech. Na 

XIV. Sjezdu KSČ byl vyhlášen program budování „reálného socialismu“, který znamenal 

získat zpět ekonomickou a sociální oblast pod kontrolu centrálního plánování. Vizitkou tohoto 

programu byly zejména velké stavby a rozsáhlé projekty, které vyžadovaly nákladné 

energetické zdroje. Byly postaveny jaderné elektrárny v Dukovanech, Jaslovských 

Bohunicích, byla zprovozněna první trasa pražského metra, spuštěna dálnice z Prahy do 

Bratislavy a postaven například Palác kultury. Zároveň byla přijata opatření ve prospěch rodin 

s dětmi jako například přídavky na děti, určité daňové úlevy, peněžní podpora při narození 

dítěte, novomanželské půjčky, placená mateřská dovolená apod. Tyto změny vedly 

k populačnímu boomu a dnes se hovoří o dětech této doby jako o „Husákových dětech“.   

 

Na přelomu 70. a 80. let se režim ocitl v hluboké krizi, která pramenila z hospodářských 

problémů druhé poloviny 70.let.  Kritická byla nejen ekonomická situace (zejména přírůstek 

národního důchodu), ale také ekologická situace, zejména v severních Čechách. Krizí 

procházela i československá společnost, která byla značně demoralizovaná, velkou úlohu 

hrálo melouchářství, pracovní doba byla neefektivně využívána, apod. Postupem času se však 

začal formovat disent. Do něj patřili politici, novináři, umělci, vědci a spisovatelé, kteří 

odmítli uznat návrat totality a sovětskou okupaci jako oprávněnou bratrskou pomoc. Disent se 

formoval zejména v Praze a orientoval se na protesty proti konkrétním situacím, ve kterých 

docházelo k porušování lidských práv a svobod. Vydávali také ilegální časopisy, knihy a 

sborníky, takzvaný samizdat. Jejich kultura byla předávána zejména v rámci „bytového 

divadla“, které bylo v této době velmi rozšířené. Významným dokumentem té doby byla 

bezpochyby Charta 77, podepsána a vydána 1. ledna 1977 jakožto prohlášení volného a 

neformálního společenství občanů. Tento stěžejní dokument podepsalo v první fázi celkem 

242 signatářů včetně Jana Patočky, Václava Havla, Jiřího Hájka či Jiřího Dientsbiera. 

Vyzývali režim k otevřené diskuzi a kritizovali nezákonné jednání či porušování platné 

ústavy.  Nelze opominout ani vznik „Anticharty“, propagandistické reakce, kterou bylo 

nuceno podepsat velké množství osobností tehdejší doby, pokud si chtěli udržet svou 

„kariéru“. Postupně vznikala i další řada opozičních hnutí jako VONS, Hnutí za občanskou 
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svobodu aj. Nelze zapomenout, že důležitou součástí opozice se také stala římskokatolická 

církev a v první řadě pražský biskup a kardinál František Tomášek, který měl značnou mravní 

autoritu i u nepraktikujících občanů, vystupoval na obranu lidských práv a svobod a zároveň 

usiloval o svatořečení Anežky České.  

Na konci roku 1987 byl ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ Gustav Husák nahrazen 

Miloušem Jakešem. Rok 1988 byl přelomový v tom ohledu, že od podzimu se demonstrace a 

protestní akce staly trvalou součástí společenského a politického života. V srpnu 1988 

probíhaly opět demonstrace k výročí 21. srpna 1968 a další byly plánované na výročí vzniku 

republiky, tedy 28. října. 47 V lednu 1989 uplynulo dvacet let od smrti Jana Palacha, a tak 

v týdnu od 15. do 22. ledna probíhaly vzpomínkové demonstrace označovány jako Palachův 
týden. Je však třeba si uvědomit, že v tuto dobu totalitní moc zasahovala stále velmi ostře 

proti demonstrantům, a to s použitím vodních děl či jednotek se psy. Bylo perzekuováno asi 

osm set lidí včetně Václava Havla a režim reagoval přijetím zákona o ochraně veřejného 

pořádku.48 Postupně vznikala nová občanská hnutí. Například Obroda vydávající časopisy 

Dialog a Impuls. Demokratická iniciativa si oproti ostatním kladla za cíl navázat dialog 

s komunistickou mocí, kritizovala Chartu 77 právě za tento nedostatek a sestavila svůj vlastní 

politický program. Nejzásadnějším počinem Demokratické iniciativy bylo 15. října 1988 

vydání dokumentu Manifest Hnutí za demokratickou svobodu: Demokracii pro všechny, jehož 

součástí byl i mimo jiné Václav Havel a vyzíval všechny opoziční síly ke společné diskuzi 

nad politickým programem.49 Faktem však zůstávalo, že Demokratická iniciativa i přes 

spojení skrz spolupráci s Chartou neměla přílišný vliv na společnost. Vyzývala například 

k demonstracím, od čehož se Charta z obavy ozbrojeného konfliktu naopak distancovala. 

Lenka Kalinová ve své knize uvádí, že do srpna 1989 existovalo 39 skupin zabývajících se 

občanským hnutím.50 Od konce ledna se pak stupňovaly protestní akce na propuštění 

uvězněných včetně petice s protestním dopisem adresovaným tehdejšímu premiéru Ladislavu 

Adamcovi. Několik tisíc lidí tak podepsalo petici premiérovi o propuštění Václava Havla, 

kteří se přidali k nově vzniklé Iniciativě kulturních pracovníků, pod kterou bylo podepsáno 

několik stovek představitelů oficiální i neoficiální kultury.51 Činnost Odborů se projevila až v 

poslední chvíli roku 1989 pravděpodobně z toho důvodu, že její vedení bylo obsazeno lidmi, 

kteří společenským změnám nepřáli. Druhým důvodem pak může být podle Kalinové fakt, že 
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disent se s odbory nespojil, jelikož Charta 77 si za cíl nekladla probudit masovou společnost, 

aby se angažovala ve veřejném dění a občanském hnutí.52 Je třeba zde poznamenat, že 

události roku 1989 nebyly následkem pouze „unavenosti“ lidí z nepružného režimu, ale byly 

odrazem ekonomického, respektive hospodářského a následně sociálního úpadku země. 

Ekonomika nebyla schopna efektivně uspokojovat potřeby občanů, podniky nebyly schopny 

platit, chyběly výrobky a některé naopak přebývaly. S tím se pojila i ekologická hrozba, 

dopadající na zdraví občanů právě energetickou náročností.53 

Postupně pokračoval rozklad komunistické moci, vedení KSČ se pokoušelo o politiku 

„tvrdé ruky“ a StB zatýkalo mluvčí Charty 77 a redaktory Lidových novin, což bylo 

v tehdejších poměrech spíše „přilitím oleje do ohně“.  Občané doma se přestali obávat represí, 

začali vyvíjet občanskou iniciativu a ztratili víru v neomylnost, a hlavně všemohoucnost 

KSČ.54 Následující události značně uspíšily a podpořily pád režimu v Československu. Dne 

12. listopadu 1989 byla v Římě svatořečena Anežka Česká. Během celého listopadu pak do 

Československa přicházely zprávy a hroutících se režimech v okolních komunistických 

státech. Jednou z nejvýznamnějších událostí je jistě pád Berlínské zdi 9. listopadu 1989.  

 

Na 17. listopad 1989 byla svolána studentská demonstrace na Albertově. Je potřeba 

připomenout, že byla ohlášena předem a režimem povolená a rozhodně nebyla plánována jako 

finální střet s vládnoucí garniturou. Byla pouze výrazem stále narůstající nespokojenosti 

mladých s režimem. 55 Začala po 16 hodině v areálu studentského kampusu, kam se sešlo více 

než 15 000 studentů a mladých lidí. Tato demonstrace byla vzpomínkou na rok 1939 a smrt 

Jana Opletala, nesla se však v silně aktuálním duchu. Po pietním aktu na Vyšehradě zamířila 

část průvodu na Národní třídu, kde proti lidem mimořádně brutálně zasáhly připravené 

kordony ozbrojených složek VB a pohotovostního pluku SNB. Tento zásah pobouřil značnou 

část veřejnosti natolik, že pomyslná kapka trpělivosti opravdu „přetekla“. Dá se tvrdit, že ještě 

více pobouření vystupňovala falešná zpráva o mrtvém studentu Martinu Šmídovi. Ačkoliv 

zprávu pravděpodobně rozšířili představitelé režimu jako „zastrašení“, měla opačný efekt – 

stala se rozbuškou. Dne 18. listopadu 1989 vyhlásili studenti Fakulty žurnalistiky UK a 

studenti DAMU protestní stávku, ke které se přidala většina pražských herců a divadel.  
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V noci na 19. listopadu 1989 bylo v pražském Činoherním klubu založeno Občanské 

fórum (OF), které se stalo základnou usilující o obnovu demokracie a politického pluralismu. 

Zároveň se OF stalo rozhodující silou při odmítání komunistického režimu. V jeho čele 

nestanul nikdo jiný, než Václav Havel.56 OF vyhlásilo na 27. listopadu 1989 generální stávku 

a požadovalo odchod neschopných komunistických funkcionářů, záruky občanských práv a 

svobod, potrestání viníků policejního zásahu 17. listopadu na Národní třídě.  Po této události 

se samo vedení KSČ vzdalo a předalo fakticky moc Občanskému fóru, i když tehdejší premiér 

Ladislav Adamec se ještě pokoušel „zachránit, co se dalo“.57 Následující protestní akce vedly 

k nenásilnému státnímu převratu. Od 21. listopadu začala série jednání mezi zástupci OF a 

předsedou vlády Ladislavem Adamcem. Dne 29. listopadu zrušilo Federální shromáždění 

ČSSR 4. článek Ústavy o vedoucí úloze KSČ a změnilo články o výchově v duchu marxismu-

leninismu. Vláda Ladislava Adamce podala 7. prosince 1989 demisi a 10. prosince byla 

ustanovena vláda „národního porozumění“ v čele s Mariánem Čalfou.  Do rozhodujících 

pozic ve federální vládě kromě něj byli dosazeni představitelé OF – místopředsedou pro 

ekonomické otázky se stal Vladimír Dlouhý, ministrem financí Václav Klaus a ministrem 

práce a sociálních věcí Petr Miller. 58 Do čela Federálního shromáždění byl zvolen Alexander 

Dubček.  

„Začátkem prosince 1989 se zástupci Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí shodli 

na kandidatuře Václava Havla na prezidenta republiky, poté bylo po složitých jednáních 

schváleno složení federální, české a slovenské vlády.“ 59 Gustav Husák se vzdal postu 

prezidenta a 29. prosince 1989 proběhla ve Vladislavském sále Pražského hradu volba nového 

prezidenta. Jednomyslně byl zvolen Václav Havel. Zásadní pro tyto historické milníky se stal 

fakt, že Občanské fórum odmítlo stát se politickou stranou. Na červen roku 1990 byly 

vypsané nové svobodné volby. Předsedou české vlády byl zvolen Petr Pithart. K 1. únoru 

1990 byla zrušena StB a k 7. únoru téhož roku byla zrušena činnost Národní fronty. V březnu 

1990 byl přijat zákon o rehabilitaci pronásledovaných komunistickým režimem z let 1948–

1989. Také byl přijat restituční zákon. Z Občanského fóra se pak v prvních letech 90. let 20. 

století zrodily politické entity a garnitury, jako Občanská demokratická strana (1991) či 

Občanské hnutí vedené Jiřím Dienstbierem.  V dalších svobodných volbách roku 1992 tak 
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jasně zvítězila ODS a to jednak názorovým rozkolem uvnitř OF, ale také pojetím 

transformace ekonomiky.60  

 

Byly také zahájeny zásadní ekonomické a politické reformy, které měly zemi přivézt 

k tržnímu hospodářství. V této souvislosti je potřeba zmínit jméno Václava Klause, který stál 

za většinou přijatých ekonomických opatření a kterého veřejnost v roce 1990 podporovala 

zejména proto, že nabízel rychlé řešení.61 Kalinová ve své knize Konec nadějím a nová 

očekávání zmiňuje: „Propagovaná reforma slibující rychlé změny byla populární a měla 

podporu široké veřejnosti. Rychlé zavádění tržních vztahů podle neoliberálního konceptu 

mezinárodních organizací a jejich expertů se stalo jednou z hlavních zásad při zavádění 

ekonomické reformy.“62 Dále poukazuje na to, že nikdo nepočítal s nutnou proměnou jednání 

veškerých ekonomických subjektů státu (ať už domácnosti, podniků či státních institucí), 

protože se diametrálně lišili od západních ekonomik. Zásadní byla změna centrálně 

plánovaného hospodářství na tržní a vlastnictví. Prakticky všichni uznávali cíle, jen cesty 

k jejich dosažení se u jednotlivých aktérů lišili. Stejně tak jako nebyla navržena jednotná a 

reálná vize, nepočítalo se s riziky.63  

 Jedním z přijatých opatření byl jednotný měnový kurz a propojit domácí ekonomiku 

se světovým trhem, kdy roku 1991 byla zavedena jednorázová liberalizace vnitřních cen, 

měnových kurzů a zahraničního obchodu, což způsobilo devalvaci koruny a zvýšení 

spotřebitelských cen. Došlo tak k reálnému poklesu mezd. 64 Dalším ekonomickým 

problémem byla samotná privatizace. Původní návrh byl obezřetný a navrhoval dva kroky: 

zaprvé – odstátnění podniků, přeměna na kapitálové společnosti a vlastníkem se měl stát Fond 

národního majetku. Zadruhé pak měl tento majetek být prodán ve veřejných aukcích, měli být 

zakládány společné podniky za účasti zahraničního kapitálu a akciové společnosti.65 

Privatizace proběhla dvojí. Jednou z nich byla tak zvaná malá privatizace, která spočívala 

k odstátnění malých podniků.  Druhá, tzv. velká privatizace proběhla formou kuponů, proto 

také bývá označována jako kuponová privatizace a jak už napovídá název, sloužila 

k privatizaci velkých podniků a trvala až do roku 1994. I po dvou vlnách této privatizace, 

chybělo podnikům sebejisté vedení a majitel. Majitelé kuponů, vlastníci, ve skutečnosti 

                                                 
60 KALINOVÁ, L. Konec nadějím a nová očekávání, s. 337 
61 Tamtéž, s. 336 
62 KALINOVÁ, L. Konec nadějím a nová očekávání, s. 338 
63 Tamtéž 
64 Tamtéž, s. 340 
65 Tamtéž, s, 341 
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nemohli rozhodovat a většina svěřila své kupony investičním fondům, které získaly na 

majetek prvořadý vliv.66 Je třeba si uvědomit, že právě investiční fondy, byly většinově 

bankovní a banky jako takové byly ještě státní a neměly dostatečnou kontrolu a chyběly 

právní úpravy. Velmi často tak docházelo k tunelování podniků. To samozřejmě podniky 

vedlo často k bankrotu. Jelikož ekonomické procesy nejsou osamostatněné, měly vážné 

důsledky do sociální reality. Liberalizace cen zapříčinila pokles reálné hodnoty příjmů, 

privatizací se zvýšila nezaměstnanost. Ceny rostly, životní náklady se zvyšovaly, ale kupní 

síla obyvatel klesala.67 

 

Asi nejtíživější rozkol v republice kolem roku 1990 symbolizoval vztah Čechů a Slováků a to 

zejména jejich spor o název společného státu, pravomoci či federální ústavu. Tehdejší období 

vzešlo do dějin, jako tzv. „pomlčková válka“ a celý spor o státoprávní uspořádání poměrů 

dvou národů jednoho státu, můžeme vysledovat zpětně až do roku 1918. Není tak podivem, že 

celá situace dopadla tak, jak dopadla. Ve volbách 1992 se nejsilnější politickou stranou stalo 

Hnutí za demokratické Slovensko v čele s Vladimírem Mečiarem, který uzavřel koalici s ODS 

a Václavem Klausem. Nakonec však nastalo nevyhnutelné – obě strany se dohodly na 

rozdělení Československa na dva samostatné státy, a to zcela bez účasti veřejnosti a 

parlamentu.68 

 

Dostali jsme se výčtem událostí devadesátým letům minulého století. Následující historická 

data jsou jistě neopominutelná, avšak pro účely této práce nejsou tolik stěžejní, abych je zde 

zmiňovala. Je třeba říci, že Československo postupovalo demokratickým vývojem i nadále, 

ačkoliv dnes se s odstupem času můžeme kriticky hodnotit některá opatření jako značně 

„ukvapená“ či nedořešená zejména legislativně. Není však naším záměrem znehodnotit 

počínání tehdejších představitelů. Je třeba pouze kriticky přistupovat k úkonům, avšak 

musíme je brát, tak jak se staly. Minulost těžko změníme v její minulosti. Můžeme se však 

z vývoje poučit a zabránit opakování chyb, kterých se naši předci dopustili.  

 

 

2.3. Prameny 
 

                                                 
66 Tamtéž 
67 KALINOVÁ, L. Konec nadějím a nová očekávání, s. 342 
68 Tamtéž, s.  337 
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Písemný pramen stále představuje základní informační zdroj pro výuku dějin, dějiny 20. 

století nevyjímaje.69  

Jelikož hovoříme o období tzv. moderních a soudobých dějin, je pramenná základna značně 

bohatá díky tomu, že se jedná o časy nedávno minulé. Pravděpodobně většina domácností 

nalezne ve svém inventáři něco, co by se dalo považovat za pramen, ať už to budou časopisy, 

knihy, bankovky, odznaky, dopisy či něco jiného.  

Stejně tak je netěžké nalézt pamětníka těchto dob a pracovat s orální historií, což je rozhodně 

jednou z tendencí současných učitelů dějepisu na základních a středních školách.   

Mnohem více nás však budou zajímat prameny úřední povahy, či dokonce oficiální 

dokumenty. Je však na uvážení každého jednoho učitele dějepisu a jeho stanovených cílech 

hodiny, jaké prameny zvolí pro svou potřebu. Pátrání po pramenech je usnadněno tím, že 

většinu z nich dnes najdeme publikované v edicích, či v elektronické podobě na internetu. 

Rozhodně stěžejním pramenem pro období, o kterém mluvíme vidím vysílání rozhlasu a 

televize. 

 

Je na místě zmínit alespoň nejdůležitější prameny této doby, ať už hovoříme o manifestu Dva 

tisíce slov od Ludvíka Vaculíka, Akční program ÚV KSČ z roku 1968, Prohlášení 

Předsednictva ÚV KSČ z 21. srpna 1968, Moskevský protokol, či tzv. „Zvací dopis“, Poučení 

z krizového vývoje, Charta 77, Anticharta a Několik vět.  Ve výčtu pramenných základen pro 

práci se soudobými dějinami v hodině nelze opomenout ani jednu z nejdůležitějších institucí 

vážící se k danému téma, a to Archiv bezpečnostních složek, jehož odnoží je právě Ústav pro 

studium totalitních režimů a společně se podílí na řadě edukativních portálů zaměřených 

k danému období. ABS, jak už samotný název napovídá eviduje prameny k danému období. 

Neopomenutelná je pro mne i tzv. „černá kniha“ - Sedm pražských dnů. 21. - 27. srpna. 

Dokumentace70.  

Nesmíme zapomínat i na prameny neúřední povahy, zejména literaturu, ať už 

oficiální, exilovou či samizdatovou.  Mezipředmětově pak můžeme pracovat s díly Václava 

Havla či Jana Patočky v hodinách českého jazyka nebo výchovy k občanství. Nemenší měrou 

nám pak nahlížení do dobových reálií skrz prameny umožní dobový tisk. Za zmínku stojí jistě 

                                                 
69 MŠMT. Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. [online]. Praha: MŠMT 2009, akt. 2016, [cit. dne: 3. 7. 
2019], dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-
stoleti-1 , s. 5  
70 Sedm pražských dnů: 21.-27. srpen 1968: dokumentace. Vyd. 1. Praha: Academia, 1990. 406 s., [57] s. obr. 
příl. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1
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Rudé právo, které je možno dohledat digitalizované online71, či jiné tiskoviny. Odlišný pohled 

nám může poskytnout v rámci kultury například komiksový časopis Rychlé šípy od Jaroslava 

Foglara, populární komiks Čtyřlístek či satirický týdeník Dikobraz, dostupný taktéž online.72 

K vizuálním pramenům můžeme řadit i dobové snímky, či obrázky.  V dnešní digitalizované 

době je jejich dohledání snadné skrz klíčový pojem v internetovém vyhledávači. Nepřeberné 

množství pramenů audiovizuálních či ikonografických i s metodikou nabízí projekt dějepis21 

vytvořený Ústavem pro studium totalitních režimů73, za zmínku stojí jejich nejnovější projekt 

SocialismRealised, který je však v anglickém jazyce. Práci s prameny taktéž umožňuje web 

Jednoho světa na školách. 74 

 

Neopomenutelným fragmentem je orální historie, která pracuje se svědectvím pamětníků a 

mapuje příběhy velké u jejich vlastní osudy. V tomto ohledu mohou sloužit portály, Paměť 
národa75 a My jsme to nevzdali76. Tyto portály jsou primárně určeny k vytvoření databáze 

pamětníků a seznámení s příběhy lidí v daných historických epochách.  

Pramenná základna je velmi pestrá a záleží na cíli hodiny, jenž si učitel zvolí pro svou práci a 

jaké prameny k této práci využije. 

 

2.4. Odborná literatura 
 
Vzhledem ke zvolenému časovému období je pro tuto práci relevantní literatura posledních 

dvaceti let. Začaly znovu vycházet knihy o komunistické éře v Československu, a po znovu 

nabytí autorské svobody byli spisovatelé a historici schopni skutečného kritického bádání, 

které jim v bývalém režimu nemohlo býti umožněno. Literaturu starší však taktéž nelze 

přehlédnout. Ačkoliv byla vydávána za určitých okolností a její objektivita je do jisté míry 

zpochybnitelná, pomáhá k vytváření co možná nejpřesnějšího obrazu tehdejší doby. Díky 

časovému vymezení ji samozřejmě můžeme zařadit také do pramenů. Pracovat s odbornou 

                                                 
71 ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, Rudé právo, [online], Praha: AV ČR, [Citace dne: 7. 7. 
2019]. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo  
72 Dikobraz [online]. Mikrofórum, Redakční systém “RS – M“© 2011–2019 [Cit. dne: 28. 6. 2019], Dostupné z: 
http://dikobraz.mikroforum.cz/   
73 Ústav pro stadium totalitních režimů (ÚSTR).  Dějepis v 21. Století [online], Praha: Dějepis21, [Citace dne: 
28. 6. 2019]. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz 
74 Člověk v tísni. Jeden svět na školách. [online]. Praha: Člověk v tísni ©2001-2019, [cit. dne: 11. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.jsns.cz  
75 Post Bellum. Paměť národa, [online]. Praha: Post Bellum, © 2008 – 2019 [Cit. dne: 28. 6. 2019] Dostupné z: 
https://www.pametnaroda.cz/cs 
76 Post Bellum. My jsme to nevzdali, [online]. Praha: Post Bellum, © 2017 [Cit. dne: 28. 6. 2019] Dostupné z: 
https://www.myjsmetonevzdali.cz  
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literaturou může nejen pedagog, který si jejím prostřednictvím dohledá potřebné informace 

k výuce, ale také můžeme fragmenty použít přímo v hodině – dát žákům zpracovat určitou 

část, či jim zadat seminární práci s využitím jedné odborné publikace nebo klasickou recenzi 

na knihu.  

 

Velmi význačnou roli při mapování dějin komunistického Československa sehrál historik 

Karel Kaplan, z jehož tvorby se k tématu práce vztahují tyto publikace:  

• KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 

1956-1968: společnost a moc. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu 

- Barrister & Principal, 2008. 828 s. Vybrané spisy Karla Kaplana. ISBN 978-

80-87029-31-2. 

• KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný - 

vzestup a pád "lidového" aparátčíka. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2011. 

342 s. ISBN 978-80-87474-08-2. 

• KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967-1969. 4. část. 1. vydání. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 81 stran. Odborná literatura 

pro učitele. Pomocný studijní text pro gymnázia. ISBN 80-04-26142-6. 

• KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 2000. 323 s. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-061-9. 

Kromě Karla Kaplana se tematu věnovali i jiní historici. Pro ilustraci uvádím výčet těch 

nejzákladnějších publikací, vztahujících se k vymezenému historickému horizontu této práce.   

• BÍLEK, Petr A., ed. a ČINÁTLOVÁ, Blanka, ed. Tesilová kavalérie: popkulturní 

obrazy normalizace. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 253 s. 

Scholares; sv. 24. ISBN 978-80-87053-44-7. 

• BLAŽEK, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v 

Československu 1968-1989. Praha: Ústav českých dějin FF UK, 2005. 355 s. ISBN 

80-7363-007-9. 

• DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991. [Díl II., Konce 

dobrodružství 1964-1991]. Praha: Karolinum, 2009. 559 s. ISBN 978-80-246-

1536-3. 
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• GILBERT, Felix a LARGE, David Clay. Konec evropské éry: dějiny Evropy 1890-

1990. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 654 s. ISBN 80-204-0887-8. 

• CHARTA 77,  CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, ed. a PREČAN, Vilém, ed. Charta 77: 

Dokumenty 1977-1989. Vyd. 1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 3 

sv. ISBN 978-80-7285-084-6. 

• KLÍMA, Ivan. Moje šílené století II: 1967-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 

369 s., [16] s. obr. příl. Paměť; sv. 32. ISBN 978-80-200-1854-0 

• KOHOUT, Pavel. Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. II, To byl můj život??; 

Předběžná bilance. Vyd. v tomto uspořádání 1. Praha: Academia, 2011. s. 883-

1765, [12] s. obr. příl. Paměť; sv. 35/2. 

• KOPECKÝ, Václav. ČSR a KSČ: pamětní výpisy k historii Československé 

republiky a k boji KSČ za socialistické Československo. Vyd. 1. Praha: Státní 

nakladatelství politické literatury, 1960. 493 s. 

• KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 1109 s. Dějiny 

Evropy; sv. 8. ISBN 80-7203-612-2. 

• PAUER, Jan. Praha 1968: vpád Varšavské smlouvy: pozadí, plánování, provedení. 

Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 358 s., [24] s. obr. příl. ISBN 80-7203-557-6. 

• PITHART, Petr. Osmašedesátý. 3. vyd. Praha: Rozmluvy, 1990. 314 s. ISBN 0-

946352-43-7 

• PULLMANN, Michal. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v 

Československu. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87271-31-

5. 

• RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945 – 

1989. Bratislava 1999. 

• SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: 

(od listopadu 1989 do června 1990). V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 

2003. 507 s., [12] s. obr. příl. Obzor; sv. 50. ISBN 80-7260-099-0. 
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• VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Vyd. 2, v MF první. 

Praha: Mladá fronta, 1990. 157 s. ISBN 80-204-0179-2. 

• VYKOUKAL, Jiří, TEJCHMAN, Miroslav, LITERA, Bohuslav. Východ: vznik, 

vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000 

 

2.5. Populárně naučná literatura a memoáry 
 
Za zmínku jistě stojí i knihy tohoto formátu. Asi nejzajímavější se v tomto ohledu jeví 

autobiografie Alexandra Dubčeka, tehdejšího prvního tajemníka ÚV KSČ a osobnosti, která 

je silně spjata s obdobím „Pražského jara“.77 Memoárů se k této době vztahuje nepřeberné 

množství, je však třeba míti na paměti, že ne vždy můžeme stoprocentně věřit tomu, jak autor 

na danou problematiku nahlíží. (Například vzpomínky a úvahy Čestmíra Císaře.) 

Dalším titulem, který mne v poslední době zaujal, je román Simona Mawera s názvem 

Pražské jaro.78 Jedná se o knihu, kde se na pozadí příběhu odehrává právě Pražské jaro. I zde 

by se jistě dalo pracovat s ukázkami a kritickým myšlením žáků, či studentů. K popularizaci 

soudobých dějin v Československu může napomoci i využití komiksu. Za zmínku stojí dva, 

ať už 100 let Československa v komiksu od Zdeňka Ležáka79, který mapuje i období před 

rokem 1968, nebo Obrázky z moderních československých dějin od Jiřího Černého a Lukáše 

Fribicha.80 

 

 

 

2.6. Internet 
 
Internet je masmédiem, který je v dnešní době žákům nejbližší. Zároveň se jedná o 

nejrozšířenější zdroj informací. Můžeme jej využít při vytváření plánu vyučovací hodiny, užít 

některé zdroje a stránky přímo ve výuce nebo nechat žáky s internetem pracovat samostatně 

                                                 
77 DUBČEK, Alexander. Naděje umírá poslední: vlastní životopis Alexandra Dubčeka. Překlad Eva Šimečková. 
1. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 293 s., [32] s. fot. ISBN 80-205-0351-X. 
78 MAWER, Simon. Pražské jaro. Překlad Lukáš Novák. Vydání druhé. Praha: Kniha Zlin, 2018. 395 stran. 
Fleet; svazek 134. ISBN 978-80-7473-814-2. 
79 LEŽÁK, Zdeněk. 100 let Československa v komiksu. 1. vydání. V Brně: Edika, 2018. 143 stran. ISBN 978-80-
266-1308-4. 
80 ČERNÝ, Jiří. Obrázky z moderních československých dějin: 1945-1989. Nové, rozšířené vydání. Praha: 
Euromedia, 2018. 142 stran. Pikola. ISBN 978-80-7617-052-0. 
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například v rámci skupinových projektů. Musíme však s opatrností přistupovat k těmto 

zdrojům s ohledem na to, že ne každý internetový zdroj je hodnověrný.  Laicky řečeno, na 

internet si může kdokoliv přidat prakticky cokoliv.  

Jedním z nejrozšířenějších internetových zdrojů je jistě Wikipedie81, avšak právě k ní 

musíme přistupovat se skepsí, jelikož se jedná o médium, do kterého může přispívat jak 

odborník, tak laik. Jsem však toho názoru, že částečně poslouží žákům základních škol, jako 

orientační zdroj pro jejich samostatnou práci. Téma je na Wikipedii zpracováno krátce, 

stručně, dle mého názoru bez faktických chyb a koncipováno do dvou celků – Průběh 

normalizace a Odpor proti normalizaci. Je však nutno podotknout, že odkazy na literaturu 

jsou v tomto případě velmi sporé a pozornost je zaměřena pouze na „velké“ politické dějiny.  

 

Již ve výčtu pramenů jsem zmiňovala projekt Ústavu pro studium totalitních režimů, a to 

portál Dějepis21. Tato stránka umožňuje široké spektrum inspirace, zejména pro učitele a 

jeho výuku. Nalezneme zde mnoho pramenů a audiovizuálních záznamů, nebo předpřipravené 

metodiky hodin na nejrůznější témata. Za zmínku stojí rozsáhlá databáze k tématu 

Normalizace, vzdělávací aplikace Charta 77–2017 či vzdělávací metodika Československo 

38–89.  Nepřehlédnutelná je také stránka Jednoho světa na školách, kdy po krátké registraci 

získá učitel přístup k rozsáhlému množství materiálů, které jsou koncipovány pro školní 

výuku. Vydali také několik publikací, velmi zajímavá a využitelná je jejich příručka pro 

pedagogy: Příběhy bezpráví – KOMUNISTICKÁ PROPAGANDA82, která odkazuje přímo 

na lekce na jejich portálu.  

 Zmiňme ještě organizaci PostBellum, která se věnuje projektům Paměť národa a My 

jsme to nevzdali, jenž dokumentují příběhy pamětníků 20. století. Vydávají k tomu také 

rozsáhlé množství knih (například Příběhy hrdinů 20. století83), metodické příručky pro 

učitele, ale i dárkové předměty. V poslední řadě bych ráda ještě zmínila vzdělávací portál 

Národního muzea, na který jsem narazila náhodou a jmenuje se Dotkni se 20. století.84 Nabízí 

značné množství výukových materiálů pro výuku na základní a střední škole – pracovní a 

výukové listy, metodické pokyny apod. Asi nejzajímavější se mi zde zdá Muzejní kufřík, kde 

                                                 
81Wikipedie. Normalizace, [online]. [Cit. dne: 4. 7. 2019], Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace  
82 BLAŽEK, Petr et al. Příběhy bezpráví - komunistická propaganda: Jeden svět na školách: příručka pro 
pedagogy. Praha: Člověk v tísni, 2014. 90 s.  
83 Příběhy hrdinů 20. století: paměť národa. 1. vydání. Praha: Plus, 2016- . svazků.  
84 Národní museum. Dotkni se 20. Století, [online]. Praha: Národní museum, ©2019. [Cit, dne: 7. 7. 2019]. 
Dostupné z: http://www.dvacatestoleti.eu  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace
http://www.dvacatestoleti.eu/
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právě v kufříku najdete několik předmětů souvisejících s danou dějinnou epochou nebo Osudy 

a kariéry, což je svým způsobem interaktivní hra na rozhodování. 

Nepřeberné množství internetových stránek skýtá taktéž široké spektrum možností, jak 

je využít ve výuce, ať už použitím určité metodiky nebo videí a ukázek. Nicméně mohou 

sloužit jako obyčejná inspirace pro učitele, jak téma uchopit nebo dokonce jako motivace 

žáků pro další bádání a vzdělávání se v oblasti moderních dějin.  

 

Jako možné inspirativní či informační zdroje jak pro učitele, tak pro žáky uvádím následující 

internetové portály (webové stránky):  

Totalita.cz85  

Moderni-dejiny.cz86 

Jeden svět na školách87 

Myjsmetonevzdali.cz88 

Dejepis21.cz89 

Socialismrealised.eu90 

Pametnaroda.cz91 

Databáze normalizace92  

Charta 77 – 201793 

Toto století94  

České století v hodině95  

Československo 38-8996  

                                                 
85 VLČEK, Tomáš. Totalita. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.totalita.cz  
86 PANT, Moderní dějiny, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz  
87 Člověk v tísni. Jeden svět na školách, [online]. Praha: Člověk v tísni, ©2001-2019 [Cit. dne: 28. 6. 2018], 
Dostupné z: https://www.jsns.cz 
88 Post Bellum. My jsme to nevzdali, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.myjsmetonevzdali.cz  
89 ÚSTR. Dějepis21. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti  
90 ÚSTR. Socialism Realised. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.socialismrealised.eu  
91 Post Bellum. Paměť národa, Praha: Paměť národa 2008 – 2019. [online], [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.pametnaroda.cz/cs  
92ÚSTR. Databáze normalizace. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/databaze-
normalizace  
93 ÚSTR.  Charta 77 – 2017, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/charta-77-
2017  
94Česká televise. Toto století. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/ve-skole  
95 Česká televise, ÚSTR. České století v hodině. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9837-ceske-stoleti-v-hodine/  

http://www.totalita.cz/
http://www.moderni-dejiny.cz/
https://www.jsns.cz/
https://www.myjsmetonevzdali.cz/
http://www.dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti
http://www.socialismrealised.eu/
https://www.pametnaroda.cz/cs
http://www.dejepis21.cz/databaze-normalizace
http://www.dejepis21.cz/databaze-normalizace
http://www.dejepis21.cz/charta-77-2017
http://www.dejepis21.cz/charta-77-2017
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/ve-skole
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9837-ceske-stoleti-v-hodine/
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Železná opona v Československu97  

Pribehynasichsousedu.cz98 

Stránky ÚSTR věnované událostem roku 198999  

Stránky ÚSTR věnované událostem let 1968 a 1969100 

Slovník disidentů101  

Jazzová sekce102  

 
2.7. Audiovizuální materiály 
 
Velmi populárním zdrojem informací jsou ve vyučovacím procesu audiovizuální materiály. 

Učitel se dnes již málo může spolehnout na strohý výklad a k zaujetí žáků je potřeba „něco 

navíc“. Tuto zkušenost zprostředkovávají právě audiovizuální materiály nejrůznějšího druhu 

či typu.  

Je třeba si uvědomit, že ne každý audiovizuální materiál, se kterým učitel může pracovat je 

historicky pravdivý a má naučnou hodnotu. Proto je právě učitel povinen orientovat se v tom, 

co význam má, či nemá pro školní výuku s odůvodněním proč. Troufnu si zde podotknout, že 

produkce posledních dvaceti let se velmi hojně obracela k tématu této práce. Velké množství 

materiálů je dostupných, z již zmíněných webových stránek či portálů, ať už je to ÚSTR, 

Jeden svět na školách, Moderní dějiny nebo My jsme to nevzdali, kde povětšinou jsou ukázky 

zkrácené pro potřeby vyučovacích hodin a často doplněny o didaktické materiály.  Využít lze 

také internetový portál YouTube, kde učitel velmi snadno dohledá audiovizuální záznam po 

zadání klíčového slova. Natočeno bylo také velké množství dokumentů, které jsou přehledně 

zpracovány právě na portále Moderních dějin s fungujícími hypertextovými odkazy.103   

 

                                                                                                                                                         
96 ÚSD AV ČR, FF a MATFYZ UK. Československo 38 – 89. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://cs3889.cz  
97ÚSTR. Železná opona v Československu. [online] [Cit. dne: 10. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.dejepis21.cz/zelezna-opona-v-ceskoslovensku  
98 Post Bellum. Příběhy našich sousedů. Praha: Post Bellum 2017. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.pribehynasichsousedu.cz  
99 ÚSTR. Stránky věnované událostem roku 1989. Praha: ÚSTR 2008 – 2019. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/  
100 ÚSTR. Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969. Praha: ÚSTR 2008 – 2019, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 
2019], dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/srpen-1968/  
101 ÚSTR. Slovník disidentů. Praha: ÚSTR 2019, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: https://slovnik-
disidentu.cz  
102 ÚSTR. Jazzová sekce, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: http://jazz.ustrcr.cz  
103 Moderní dějiny. Rozcestník: Československo v doběí normalizace. [online]. Praha: 2014, [cit. dne: 11. 7. 
2019]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rozcestnik-ceskoslovensko-v-dobe-normalizace/  

http://cs3889.cz/
http://www.dejepis21.cz/zelezna-opona-v-ceskoslovensku
https://www.pribehynasichsousedu.cz/
https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/
https://www.ustrcr.cz/uvod/srpen-1968/
https://slovnik-disidentu.cz/
https://slovnik-disidentu.cz/
http://jazz.ustrcr.cz/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rozcestnik-ceskoslovensko-v-dobe-normalizace/
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2.8. Film 
 
Má film svou úlohu ve výuce dějepisu? Pokud ano, má pak opodstatnění i klasická učebnice a 

výklad učitele? Na obě tyto otázky můžeme odpovědět ano. Ani jedna z variant 

zprostředkování historické skutečnosti se totiž nevylučuje.  

Jak pracovat s filmem ve výuce? Na tuto otázku vydal ÚSTR publikaci nazvanou Dějiny ve 

filmu.104  Autoři tvrdí, že: “současná historická kultura je do značné míry filmová...film 

představuje médium, které zásadním způsobem utváří historické vědomí současné 

společnosti.”105  

S tímto tvrzením nelze než souhlasit. Mladá generace je čím dál tím více závislá na 

technologii a technologickém pokroku. V uvozovkách obyčejná kniha se dostává na 

pomyslnou odstavnou kolej a její místo přejímá audiovizuální ztvárnění příběhu, tedy film. A 

právě film je určitou možností, jak popularizovat historii v rámci vyučovacího procesu a 

zvyšovat historické vědomí mladých lidí a zároveň se neodchýlit od kurikula. Právě RVP jako 

specifické české kurikulum neočekává pouze osvojení velkého množství dat a událostí a jejich 

reprodukce, ale také utváření hodnot, postojů a dovedností. Ty je možno rozvíjet zejména 

pomocí analýzy a následné interpretace kratších filmových ukázek během hodin dějepisu. Pro 

školní výuku je klíčové zařadit do hodin kratší ukázky, dlouhé maximálně deset minut.106 

Problémem filmu ve výuce by mohla být nekritická leckdy až “slepá víra” žáka ve fakta 

filmem zprostředkovaná. Autoři knihy tvrdí, že: “čím je film zábavnější, tím je pravdivější.107  

Na film ve výuce bychom měli nahlížet jako na historický pramen, což bude diametrální 

odlišnost od pojetí “běžným divákem”, který film sleduje kvůli zábavě, kdežto ve výuce je 

zapotřebí kritičnosti a následující analýzu díla.108 

 

Film by tedy měl natolik popularizovat historii, aby donutil diváka klást si otázky zaměřené 

na minulost. Tyto produkce podněcují k otázkám, diskuzi, srovnávání a analýze. Zároveň 

neopominutelnou výhodou je vizualizace, kdy se žák nemusí spoléhat na svou představivost 

na základě výkladu či textu, ale obraz je mu snadněji “zprostředkován”.  

                                                 
104 ČINÁTL, Kamil a kol. Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních 
režimů, 2014. 249 s. 
105 ČINÁTL, Kamil a kol. Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních 
režimů, 2014,  s. 5 
106 ČINÁTL, K. Dějiny ve filmu, s. 23 
107 Tamtéž 
108 Tamtéž, s. 25 
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 Klíčovým bodem při analýze filmu po shlédnutí ukázka, by měla být prostá 

reprodukce – čili odpovědi na otázku Co všechno jste v ukázce viděli? Ačkoliv by se tato 

otázka mohla zdát jako banální, pomáhá utřídit a shrnout myšlenky a zároveň je odrazovým 

můstkem pro další tázání.109Autoři Dějiny ve filmu nabízejí několik možných linií, které by 

měly být zahrnuty do obsahové analýzy: postavy a jejich popis, vztahy mezi postavami, děj 

příběhu, časoprostor a předměty, analýza filmového jazyka, kompozice a tempo, celek a 

detail, úhel pohledu, barva, zvuk. 110 

 

Jako zástupce dokumentů lze jmenovat například cyklus Zapomenutý svět komunismu111, 

který má tři díly – Československo, NDR a Rumunsko.  Za pozornost také stojí 

propagandistický dokument z roku 1985 s názvem Stavíme socialistické Československo112, 

dostupný na portále youtube.com. V kategorii film lze dohledat značné množství inspirace. 

Mezi nejnovější filmovou tvorbu počítám film Roberta Sedláčka Jan Palach113 z roku 2018 či 

slovenský snímek Dubček114 od režiséra Laca Halamy. Ze starších „vod“ můžeme zmínit 

počin polské režisérky Agnieszky Holland Hořící keř115, asi nejznámější trojdílné drama o 

činu Jana Palacha. Velmi přínosný je jeden z nejnovějších filmařských děl České televize, 

cyklus České století116, který popularizačně seznamuje diváky s nejdůležitějšími mezníky 

české historie a ke každému dílu je pak velmi důkladně propracovaný didaktický materiál, 

včetně zkrácených ukázek a pracovních listů do výuky, na kterých se podílel opět ÚSTR. Za 

zmínku stojí díly Musíme se dohodnout (1968), Je to jen rock’n’roll (1976) a Poslední hurá 

(1989). Využitelný pro školní výuku je také populárně-naučný seriál Vyprávěj (2009)117, který 

                                                 
109 ČINÁTL, K. Dějiny ve filmu, s. 26 
110 Tamtéž, s. 26- 31 
111 BBC. Zapomenutý svět komunismu: Království zapomnění. [online]. Londýn: 2009. [Cit. dne: 12. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Q6nFj5q4T2c  
112 Stavíme socialistické Československo. [online]. Praha: 1985, [cit, dne: 12. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=HYln1O3xyjM  
113 SEDLÁČEK, Robert. Jan Palach. [online]. Praha: 2018, [cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.zkouknito.cz/video_157094_jan-palach-2018  
114 HALAMA, Laco. Dubček. [online]. Bratislava: 2018, [cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=3PsVxUHffPc  
115 HOLLAND, Agnieszka. Hořící keř. [online]. Praha: 2013, [cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.hbo.cz/series/hořici-keř-cast-1_-75598  
116 Česká televise. České století. [online]. Praha: 2013-2014, [cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/  

117 Česká televize. Vyprávěj. [online]. Praha: 2009-2013, [cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10195164142-vypravej/  
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je sice vzdálen historickému dílu, dobové události jsou zde pouze „nití na pozadí“, avšak 

postačí k demonstraci doby, ať už budeme hovořit o hudbě, oblečení či kultuře jako takové. 

Při práci s tímto seriálem je však potřeba předem žáky upozornit na možnost historických 

nepřesností a následně s nimi kriticky pracovat.  

 

V neposlední řadě je také vhodné pracovat s filmovou produkcí dané doby, ať už seriály či 

filmy. Na těch je možno zprostředkovat žákům obraz komunistické propagandy. Ze seriálů 

můžeme pro inspiraci jmenovat: Chalupáři (1975), Nejmladší z rodu Hamrů (1975), Plechová 

kavalérie (1979), Třicet případů majora Zemana (1979), Žena za pultem (1977), Nemocnice 

na kraji města (1977), Muž na radnici (1976), Chlapci a chlapi (1988) či silně 

propagandistický seriál Okres na severu (1981).  

Filmová produkce té doby je také velmi pestrá a skýtá mnoho potenciálu pro využití v hodině. 

V období normalizace byly natočena například tyto filmy: Na kolejích čeká vrah (1970), 

Ucho (1970), Dívka na koštěti (1971), Metráček (1971), Šest medvědů s Cibulkou (1972), Noc 

na Karlštejně (1973), Tři oříšky pro popelku (1973), Jáchyme hoď ho do stroje (1974), 

Bouřlivé víno (1976), Léto s kovbojem (1976), Marečku, podejte mi pero (1976), Adéla ještě 

nevečeřela (1977), Ať žijí duchové! (1977), Pod jezevčí skálou (1978), Zlatí úhoři (1979), 

Postřižiny (1980), Prázdniny pro psa (1980), Vrchní prchni (1980), Zralé víno (1981), 

Sněženky a machři (1982), S tebou mě baví svět (1982), Bota jménem Melicha (1983), Jára 

Cimrman ležící spící (1983), Slunce, seno, jahody (1983), Vesničko má středisková (1985), 

Bony a klid (1987), Copak je to za vojáka? (1987), Discopříběh (1987), Kamarád do deště 

(1988).  

 

2.9. Exkurze, výstavy a expozice 
 
Součástí dějepisného vyučování může být i mimotřídní výuka, například výstavy, vzdělávací 

programy pro školy od různých institucí nebo jen „klasická“ exkurze na památné místo. 

Mimotřídní výukou se zde nezabývám samostatně, avšak uvádím některé možnosti, které 

může pedagog využít v roce 2019, čili v době napsání této práce.   

Jednou z nejzajímavějších expozic skýtá Muzeum komunismu, o kterém mi vyprávěla 

kolegyně. Dle jejího soudu, rozhodně stojí za to. Musíte se však připravit na poměrně drahé 

vstupné, a to i pro školní skupiny. Zajímavé vzdělávací programy pro školy nabízí například 

Národní muzeum. Za zmínku stojí například Hudba za období normalizace, což je 

lektorovaný program k výstavě Import/Export/Rock’n‘roll v Českém muzeu hudby. Ke stejné 
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výstavě se v tomtéž muzeu koná i druhý lektorovaný program s názvem Hudba (ne)povolena. 

Národní památník na Vítkově nabízí program zaměřený na příčiny a následky událostí 

v Československu nesoucí název Od pražského jara po sametovou revoluci a druhý – Pražské 

jaro, okupace a Jan Palach. 

 

3. DIDAKTICKÁ ANALÝZA  

 

V následující kapitole je potřeba analyzovat alespoň okrajově vybrané učebnice dějepisu pro 

základní a střední školy z hlediska didaktického a jazykového. Stejně tak se tato část práce 

věnuje zakotvení tématu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní i střední 

vzdělávání s důrazem na pojmenování klíčových kompetencí, stanovení pojmů a faktů. Nesmí 

být ani opomenuta návaznost tématu na průřezová témata, která jsou povinnou součástí školní 

výuky.  Na závěr okrajově rozebírám Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století.  

 

3.1. Analýza vybraných učebnic dějepisu 
  

Není potřeba zde proklamovat, že učebnice je nezastupitelná pomůcka při výchovně 

vzdělávacím procesu na školách. Samotná učebnice má nezměrné množství definic, ve 

kterých se odráží, jak na ni subjektivně nahlížíme.  

Asi nejvíce se v českém prostředí pojetí učebnic věnoval Jan Průcha, v jehož publikaci 

Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média je možnost dohledat četné informace k této 

problematice. Sám autor tvrdí, že učebnice je: „edukační konstrukt, tj. výtvor zkonstruovaný 

pro specifické účely edukace a je začleněn nejméně do tří systémů.“118 

Z toho nadále vyplývá, že učebnice je tedy:  

- součástí kurikulárních dokumentů, čili vzdělávacích programů  

- součást souborů didaktických prostředků, který znamená sumarizaci veškerých 

materiálních předmětů fungujících při realizaci vzdělávání 

- druh školních didaktických textů vedle například cvičebnice, čítanky, sborníků, atlasů, 

apod.119 

Funkcím učebnice se Průcha věnuje velmi podrobně. Dle autora se: „funkcí učebnice rozumí 

role, předpokládaný účel, který má tento didaktický prostředek plnit v reálném edukačním 

                                                 
118 PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýza edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic 
a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998, s. 13 
119 PRŮCHA, J. Učebnice, s. 13-17 
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procesu.“120 Je však vhodné poznamenat, že tyto funkce se budou lišit v ohledu na vztah 

k subjektu – čili zda funkci posuzujeme ve vztahu k žákovi, či učiteli. Pro oba zmíněné 

subjekty je učebnice pramenem. Pro žáky jsou pramenem jejich učení, čili pomáhají 

k osvojení znalostí, hodnot, dovedností a postojů. Na druhou stranu pro učitele jsou zdrojem, 

díky němuž je schopen plánovat obsah učiva i samotné výstupy ve výuce.121 

U tohoto tématu nelze opomenout zmínit didaktické zásady při hodnocení učebnic nastíněné 

Františkem Parkanem. Dle jeho názoru musí učebnice, která má plnit svou funkci ve 

vzdělávání, obsahovat tyto složky:  

- prezentace učiva formou slovní a názornou 

- aparát řídící osvojování učiva 

- aparát orientační122 

 

Ačkoliv mým cílem není důkladně analyzovat učebnice jako takové, rozhodla jsem se 

podrobit krátkému zkoumání šest učebnic dostupných na domácím trhu. Všechny tyto 

publikace mají schvalovací doložku MŠMT a odpovídají současné kutikulární koncepci.  

Vybrala jsem tři učebnice pro základní školy (nakladatelství Fraus, Nová škola, SPN) a tři pro 

gymnázia a střední školy (Didaktis, Práce, SPN).  

 

Aspekty, na jejichž základě budou následující učebnice analyzovány123:  

DIDAKTICKÁ VYBAVENOST UČEBNICE 

Aparát prezentace učiva 

formou slovní a názornou 

Verbální komponenty:  

Výkladový text prostý, 

výkladový text 

zpřehledněný, shrnutí učiva 

k tématu, doplňující texty, 

poznámky a vysvětlivky, 

podtexty s vyobrazením, 

slovníčky pojmů a cizích 

slov 

Obrazové komponenty: 

Umělecká ilustrace, nauková 

ilustrace, fotografie, mapy, 

kartogramy, grafy, 

diagramy, obrazová 

prezentace barevná (tj. 

použití nejméně jedné barvy 

odlišné od běžného textu) 

                                                 
120 PRŮCHA, J. Učebnice.  s. 19 
121 Tamtéž 
122 PARKAN, František. Didaktika dějepisu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, s.  41 - 42 
123 Schéma použito z publikace J. Průchy. In : PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýza edukačního média: 
příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998, s. 141-142 
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Aparát řídící osvojování 

učiva 

Verbální komponenty: 

Předmluva, návod k práci 

s učebnicí, stimulace 

celková (podněty 

k zamyšlení, otázky, aj.), 

odlišení úrovní učiva, otázky 

a úkoly, náměty pro 

mimoškolní činnost 

s využitím učiva, explicitní 

vyjádření cílů učení pro 

žáky, odkazy na jiné zdroje 

informací 

Obrazové komponenty: 

Grafické symboly 

vyznačující určité části 

textu, užití zvláštní barvy 

pro určité části verbálního 

textu, užití zvláštního písma 

Aparát orientační Verbální komponenty: 

Obsah učebnice, členění 

učebnice na tematické bloky, 

kapitoly, lekce, aj., rejstřík 

 

 

 

JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

U jazykové stránky textu jsem stejně tak vycházela z pojetí jazykově vyvážené učebnice jak 

sémanticky tak syntaxí podle Průchy v kombinaci s doporučeními, která ve své publikaci 

zmiňuje František Parkan124.  

Jazykové zpracování textu: Přiměřenost věku žáků a typu škol, 

abstraktní x konkrétní slova, odborná 

terminologie, složitost vět z hlediska 

syntaxe a obsahu, dialogizace, členění a 

struktura textu 

 

3.1.1. Učebnice pro základní školy  
 
PARKAN, František a kol. Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus 

2017125 

                                                 
124PARKAN, František. Didaktika dějepisu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, s. 45 



 42 

 

DIDAKTICKÁ VYBAVENOST UČEBNICE:  

Aparát prezentace učiva formou slovní a názornou  

Verbální komponenty  

Již při prvním prozkoumání učebnice je nápadné, že je v ní obsaženo méně textu, než ve 

zbylých dvou zvolených titulech pro ZŠ. Pro základní vzdělávání je zvoleno optimální 

množství výkladového textu prostého. Učivo je podáno srozumitelně, chronologicky a učební 

text neobsahuje faktické chyby. Látka je koncipována přehledně a systematicky.  

 

Co se týče přehledových schémat a tabulek jsou zde zastoupeny spíše sporadicky, zejména 

formou jednoduchých časových os, či výčtu klíčových událostí. Na konci každé podkapitoly 

se nachází shrnutí učiva, prezentovaného na dvojstraně.  V závěru každé kapitoly se pak je 

několik stran nazvaných Systematizace učiva, kde je stručně shrnuta každá podkapitola do 

několika řádků a  opatřena jak fotografiemi, tak doplňujícími úkoly. Poznámky a vysvětlivky 

se objevují v postranní liště a jsou jasně a graficky odlišené. Slovníčky pojmů a cizích slov se 

zde samostatně nevyskytují.  

Titul z nakladatelství FRAUS bohužel prakticky téměř nepracuje s dobovými 

prameny, či ukázkami, alespoň, pokud se bavíme  o výčtu stránek, na kterých je prezentováno 

téma této práce. Pokud se zde nějaká ukázka nachází, její rozsah je spíše sporadický, avšak 

může motivovat k další práci s pramenem jinak, například formou pracovního listu, jež si 

učitel připraví sám. 

 

Obrazové komponenty  

Obrazová stránka celé učebnice je zmačně pestrá, od nejrůznějších dobových fotografií, přes 

naukové ilustrace jako schémata, až po uměleckou ilustraci. Ve zvoleném rozsahu tématu 

převládají jednoznačně dobové fotografie  

Jak již bylo zmíněno výše, na závěr kapitoly se nachází jakýsi „souhrn“ učiva. Přímo 

dvoustrana je věnována kartogramům, které jsou velmi přehledně zpracovány, opatřeny 

vysvětlivkami. Oceňuji zde, že příloha map, respective kartogramů se nachází přímo na 

stránkách učebnice a není to pouze samostatný list do učebnice vložený, jak je tomu například 

                                                                                                                                                         
125 PARKAN, František a kol. Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upravené vydání. Plzeň: 
Fraus, 2017-2018. 3 svazky. ISBN 978-80-7489-291-2. 
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u Nové školy, a tak se předchází případnému ztracení komponentu. V postranní liště je pak 

umístěna jednoduchá časová osa s výčtem nejdůležitějších událostí tuzemských i ve světě. 

Barevná obrazová prezentace je minimalistická, avšak elegantní. Barvy jsou spíše 

tlumené. Prostý výkladový text je černý na bílém listu, postranní lišta je jemně béžová, a tím 

se odlišuje.  Stránky věnované systematizaci učiva jsou pak kolorovány celé do béžových 

odstínů.  

 

Aparát řídící učení (osvojování učiva)  
Verbální komponenty   

Na začátku knihy se nachází předmluva s několika citáty pronesených historickými 

osobnostmi a doplněna radami, jak s učebnicí pracovat. Nechybí ani sumarizace jednotlivých 

symbolů užitých v  učebnici spolu s jejich vysvětlením. Podněty k zamyšlení jsou zastoupeny 

téměř na každém listu v postranních lištách spolu s dalšími úkoly k dohledání infromací. 

Otázky a úkoly jsou však situovány i po odstavcích výkladového textu. Závěrečné otázky a 

úkoly k opakování jsou po každé kapitole v oddílu Systematizace učiva.  

V celé knize jsem nezaznamenala ani rozlišení úrovní učiva na základní a rozšiřující či 

explicitní vyjádření cílů učiva pro žáky. Nenechází se zde prostředky nebo instrukce pro 

sebehodnocení žáků, pouze na poslední straně je shrnut seznam očekávaných výstupů pro 

žáky tak, jak jej stanovuje RVP ZV.  Chybí taktéž klíč k řešení otázek a úkolů. Stejně tak 

jsem nepostřehla odkazy na jiné zdroje informací.  

 

 Obrazové komponenty  

Grafické symboly vyznačující určité části textu jsou zastoupeny poskromnu, ale plně 

dostačující. Odlišeny jsou symboly zejména pro další práci s mapou, slovníčkem pojmů, 

slovníčkem osobností nebo časovou osou. Symbolem je také odkazováno na práci se 

slovníkem spisovné češtiny, a stejně tak je schématickou značkou upozorněno na závěrečné 

shrnutí učiva v lekci či otázky a úkoly.  Pro určité části verbálního textu je použita odlišná 

barva od základní černé. V tomto konkrétním případě se jedná o hnědou, kterou autoři 

vyznačili nadpisy a podnadpisy, otázky a úkoly, doplňující nadstavbové informace a 

vysvětlivky. Zvláštní písmo je užito pouze v ohledu kurzívy či tučného znázornění textu.  

 

Aparát orientační  

Verbální komponenty 
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V učebnici se nachází obsah, který není číslován (stejně jako kapitoly) a v tomto konkrétním 

díle je diferenciován do jedenácti samostatných výkladových kapitol, kdy každá z nich je 

nadále členěna do dalších podkapitol.  Samotné téma práce je pak obsaženo v kapitolách 

nazvaných ČSSR a ČESKOSLOVENSKO A ČR PO STUDENÉ VÁLCE. Tyto dvě 

kapitoly následují bezprostředně po sobě a nejsou tudíž „protkané“ dějinami světovými. 

Kapitola ČSSR se dělí do tří podkapitol – Československo v 60. letech 20. století, 70. a 80. 

léta – období normalizace, Československá kultura, věda a sport v 60. letech a období 

normalizace. ČESKOSLOVENSKO A ČR PO STUDENÉ VÁLCE má pouze jednu 

podkapitolu a to Obnova demokracie a rozpad Československa. V rámci kapitol se pak 

vyskytují podnadpisy k jednotlivým odstavcům, které oddělují témata od sebe.  

V závěru knihy se nachází hned tři rejstříky a to věcný, osob a map, řazeny samozřejmě 

abecedně. 

 

JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

Při procházení textu jsem došla k závěru, že jazykově je učebnice úměrná věku žáků. Jelikož 

cílem této práce není komplexní analýza učebnic dějepisu, nepodrobovala jsem části textu 

měření, tak jak to ve své publikaci navrhuje Průcha.126 Podíváme-li se na abstraktní slova ve 

výkladu, je pravdou, že autoři použili značné množství, avšak je třeba si uvědomit, že 

vzhledem k tématu a obecně k výkladu historie (která je jako slovo samo abstraktní), není 

možné se jich zcela vyvarovat či je významně omezit.  

V učebnici se nachází také rozsáhlé množství odborné terminologie, která však není přespříliš 

náročná. Na druhou stranu mnoho slov by žákovi 9. třídy mohlo být neznámých. K účelu 

vysvětlení je pak na konci knihy umístěn slovníček pojmů, který zahrnuje nejpodstatnější 

terminologii.  

Věty a souvětí jsou primárně jednoduché. Text je pojatý stroze výkladově, potenciál 

k dialogizaci se čtenářem není využitý, neubírá to však na čtivosti ani na kvalitě prostého 

textu.  Celkový text učebnice, je dle mého názoru, dostatečně členitý. Nejsou zde příliš dlouhé 

odstavce, právě naopak. Na stránkách se objevuje mnoho nadpisů a podnadpisů, shrnutí učiva 

i doplňující informace v postranní liště. Přiměřeně jsou užity i polygrafické prostředky, 

zejména pak kurziva, tučné písmo aj.  

 

                                                 
126 Podrobněji viz. PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýza edukačního media,s. 140 
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ČAPKA, František. Dějepis: Novověk, moderní dějiny, Nová škola 2016127 

 

DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČEBNICE 

Aparát prezentace učiva formou slovní a názornou  

 Verbální komponenty  

Budeme-li učebnici komparovat se zbylými dvěma tituly, dojdeme k závěru, že ačkoliv 

množství výkladového textu prostého je naprosto adekvátní a přímo úměrné věku žáků na 

základní škole, je ho rozhodně méně, než v titulu od nakladatelství SPN.  

Učivo je bez faktických chyb strukturováno logicky a chronologicky. Autoři se nedopustili 

chyby ani v přehlednosti a systematičnosti výkladu.  Jednotlivé části textu jsou celkem 

výrazně odlišeny, někomu by však mohlo vadit časté prokládání textu prostého tím 

doplňujícím. Přehledová schémata a tabulky se zde nacházejí v malém množství, ale jsou 

přítomny v podobě časových os v počátku kapitoly protínající události světové s domácími či 

k systematizaci změn v Československu po roce 1989. Shrnutí učiva je obsaženo ve výrazném 

rámečku na konci každé podkapitoly. V malé míře je také zastoupen doplňující text – citace 

krátkých úryvků z dobových pramenů. Avšak prakticky každý stránka učebnice obsahuje 

rozšiřující texty k učivu – krátké úryvky o zajímavostech. Učebnice nemá slovníček pojmů a 

cizích slov s vysvětlením, je však nadstandardní, že v zápatí učebnice se na každé stránce 

nachází mezipředmětový přesah do německého a anglického jazyka s přeložením některých 

pojmů právě do angličtiny a němčiny.  

 

Obrazové komponenty  

Z obrazového hlediska je kniha vyvážená s použitím přiměřeného množství obrazových 

materiálů zakomponovaných přímo k prostému výkladovému textu. Nechybí jak umělecké 

ilustrace, tak fotografie.  Mapy, respektive kartogramy, jsou zastoupené sporadicky formou 

vložené Obrazové přílohy, která obsahuje jednak „mapy“ a z druhé nalezneme rozsáhlé 

časové osy – jedna pro světové dějiny, druhá pro české. Nevýhodou takto zvoleného 

zpracování je jistě náchylnost ke ztrátám, zejména s ohledem na střídání majitelů učebnic ze 

školního fondu. Poslední, co je dobré zmínit v tomto oddílu analýzy, je obrazová prezentace 

barevná. Titul od nové školy velmi aktivně využívá barevného spektra a odděluje tak běžný 

text od aparátu řídícího osvojování učiva.  

                                                 
127 ČAPKA, František. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. Novověk, moderní dějiny. 6. 
aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2016. 143 stran. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-858-9. 
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Aparát řídící učení (osvojování učiva)  
Verbální komponenty  

V úvodu učebnice nechybí krátká předmluva hovořící přímo k žákům devátých ročníků, 

vysvětluje, jakým způsobem je možné a vhodné s učebnicí pracovat a co vše se v učebnici 

nachází. To je nadále doplněno o vysvětlivky použitých symbolů, které autoři použili. Žáci 

jsou dostatečně vyzýváni ke stimulaci formou otázek a úkolů – některé opakují učivo, jiné 

jsou zaměřeny tvořivě či přímo pro skupinovou práci. Nachází se zde také odkazy na 

rozšiřující práci s internetem, pokyn pro práci s mapou, využití mezipředmětových vztahů 

nejrůznějšími ukázkami a podnětem k jejich dohledání. Na konci každé kapitoly najdeme 

opakování učivo, jenž má didaktický potenciál díky své formulaci. (Vysvětlování pojmů, 

přiřazování, seřazení událostí chronologicky, apod.) Učebnice neobsahuje prostředky nebo 

instrukce k sebehodnocení pro žáky. Na druhou stranu je v závěru učebnice zahrnut klíč ke 

cvičením.  

 

Obrazové komponenty  

Velmi hojně je užito grafických symbolů vyznačujících určité části textu, oproti zbylým 

učebnicím jsou barevnější a „hravější“.  Barva písma textu řídícího osvojování učiva je sice 

černá, jako u výkladového textu prostého, avšak k odlišení je užito jiných druhů písma – 

kurziva, tučné, zmenšené písmo nebo jeho zvýraznění v barevném rámečku.  

 

Aparát orientační  
Verbální komponenty  

Na první straně je dostupný obsah, který je přehledně zpracován. Velké kapitoly jsou 

číslovány římskými číslicemi. Každá kapitola je pak rozdělena do několika podkapitol, které 

jsou označeny číslicemi arabskými. Oproti FRAUS učebnici je tak velmi snadné pro žáky se 

zorientovat právě v kapitolách a podkapitolách.  

Téma této diplomové práce je obsaženo ve dvou podkapitolách – 8. OD „PRAŽSKÉHO 
JARA PO „SAMETOVOU REVOLUCI“ (nachází se v kapitole III. OD ROZDĚLENÍ KE 

SBLIŽOVÁNÍ) a 2. PRVNÍ LÉTA DEMOKRACIE A SVOBODY (v kapitole IV. 

VSTŘÍC SJEDNOCENÉ EVROPĚ). Každá z podkapitol je pak následně členěna do kratších 

témat. V závěru učebnice je dostupný jak rejstřík pojmů, místních názvů, tak i vlastních jmen.  
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JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

I druhý zvolený titul k analýze je jazykově úměrný věku žáků. V textu je umístěno přiměřené 

množství abstraktních slov. Odborná terminologie je úměrně zvolená, slovníček pojmů není 

zahrnut vůbec. Ve výkladu je možno zachytit několik složitějších souvětí, co se skladby týče, 

avšak není jich přemíra, takže nelze očekávat, že by žáci se čtením textu měli zásadní 

problémy. Nedochází k dialogu autora textu s žákem. (Kromě předmluvy učebnice.) 

Členění textu odpovídá potřebám žáků devátého ročníku základní školy, nejedná se o 

příliš dlouhé odstavce, na druhou stranu při porovnání s učebnicemi zbývajícími je z hlediska 

členitosti ta od nakladatelství Nová škola mezi FRAUS a SPN.  Daleko více je zde však užito 

polygrafických prostředků, zejména tučné písmo upozorňující na důležitou informaci v textu, 

nebo kurziva zohledňující zajímavosti.  

 

VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9: nejnovější dějiny, SPN 2016128 

Jednou z v praxi nejrozšířenějších učebnic pro základní školy je ta od nakladatelství SPN a 

věřím, že tato analýza pomůže odhalit proč. Jedná se pouze o můj subjektivní dojem, ale 

pokud bych si mohla jako učitel dějepisu na základní škole vybrat podle kterých učebnic bude 

výuka zprostředkována, zvolila bych právě tuto.  

 

DIDAKTICKÁ VYBAVENOST UČEBNICE 

Aparát prezentace učiva formou slovní a názornou  

Verbální komponenty 

Výkladový text prostý je přehledně strukturovaný, odpovídá úrovni základního vzdělávání co 

do rozsahu dějinného výkladu a nepojímá faktické chyby. Jelikož se jedná o učebnici pro 

základní školy, objevují se v textu přehledy, tabulky aj. Přítomné je i krátké shrnutí učiva, 

umístěné v závěru podkapitoly. Oproti ostatním učebnicím je velkým přínosem shrnující 

časová osa v záhlaví stránky, kde se protínají dějiny Východního bloku s okolním světem, a 

vše je velmi přehledně zpracováno. V případě českých dějin je pak přidána třetí řádka časové 

osy právě s vyznačením domácích událostí. Žáci se tak mohou velmi rychle a efektivně 

zorientovat v širším kontextu historického vývoje. Bohatý je slovníček pojmů s  vysvětlením, 

opět v závěru podkapitoly. V postranních barevných panelech učebnice jsou zastoupeny 

doplňující texty, vesměs se jedná o rozšiřující učivo věnující se zejména zajímavostem a 

                                                 
128 VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9: nejnovější dějiny: pro základní školy. 2., upravené vydání. Praha: SPN - 
pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016- . svazky. ISBN 978-80-7235-577-8. 
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skýtající mnoho aspektů z aparátu řídícího osvojování učiva, o čemž bude pojednáno dále. 

V této části se také občas objevují citace z některých pramenů, nebo jejich shrnutí a odkaz na 

další práci s příslušným dokumentem.  

 

Obrazové komponenty  

Stejně jako v ostatních vybraných titulech i zde je vyvážený obrazový materiál, zejména 

fotografie, ale nechybí ani umělecké ilustrace, schématické kresby a zmenšené kartogramy. 

Barevnost textu je strohá a jednoduchá, veškerý text prezentace učiva je černou barvou, avšak 

v ničem nebrání kvalitě učebnice.  

 

Aparát řídící učení (osvojování učiva)  

Verbální komponenty  

Fakticky chybějící předmluva autorky je vyvážena podrobným návodem, jak pracovat 

s učebnicí a vysvětlením, jak je struktura publikace koncipována. Jak již bylo naznačeno výše 

je zde rozlišeno učivo základní a učivo rozšiřující situované v barevném pruhu zaměřené 

zejména na zajímavosti a obsahující podněty k zamyšlení, úkoly a náměty na referáty, čímž je 

splněna i sekce námětů pro mimoškolní činnost s využitím učiva. Cíle nejsou explicitně 

stanoveny v samotném textu, avšak na první stránce titulu se nachází, jak přehled klíčových 

kompetencí k jejichž rozvoji učebnice napomáhá, tak očekávané výstupy z práce 

s učebnicí.129 Chybí však zcela prostředky nebo instrukce k sebehodnocení pro žáky, stejně 

jako zde neobjevíme odkazy na jiné zdroje informací. Graficky odlišeny jsou i důležité 

informace umístěné taktéž v postranním panelu, na které je upozorněno grafickým symbolem 

a je na ně odkazováno ve výkladovém textu prostém. Na konci každé podkapitoly nechybí 

adekvátní množství opakujících úkolů a otázek. Je třeba podotknout, že výsledky úkolů a 

cvičení v učebnici nejsou.  

 

Obrazové komponenty 

Velmi hojně je užito grafických symbolů znázorňujících určité části textu, ať už jsou to právě 

důležité informace, zajímavosti, podněty k zamyšlení, úkoly či náměty pro zpracování 

referátu. Barevně je text jednotný, veškerý text je psán černě, odlišen pouze formou 

barevných grafických značek. Autorka používá rozličných fontů – patkový i bezpatkový, 

kurziva, tučné písmo i zmenšená velikost.  

                                                 
129 VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9, nestránkováno 
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Aparát orientační  
Verbální komponenty  

Obsah učebnice je zařazen na druhý list a seznamuje čtenáře s dělením učiva do tří zásadních 

kapitol Mezi světovými válkami, Druhá světová válka a Poválečné dějiny.  

Dále se každá kapitola člení na několik podkapitol, pro téma této práce jsou stěžejní 

podkapitoly Pokus o změnu v roce 1968, Období normalizace, „Sametová“ revoluce v roce 

1989 – a jak to bylo dál, Kultura v poválečném Československu. Stejně jako u ostatních 

učebnic jsou i zde podkapitoly strukturovány do menších tematických úseků.  Oproti ostatním 

učebnicím, jímž se na stránkách této práce věnuji, však postrádá jakékoliv rejstříky.  

 

JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

Pravděpodobně nepřijdu s novou premisou, když zmíním, že i tento text učebnice mi připadá 

jazykově přiměřený věku žáků 9. třídy základní školy. Věty jsou spíše jednodušší a převažují 

nad souvětími. Abstraktní slova jsou zastoupena v přiměřené míře, stejně jako odborná 

terminologie. Pozitivním faktem u této publikace je však to, že oproti ostatním zvoleným 

titulům má širokou základnu slovníčku s vysvětlenými pojmy, čímž naprosto adekvátně 

odbourává možnosti neporozumění textu žáky. Text je velmi dobře strukturován a členěn do 

odstavců, které jsou velmi často prokládány otázkami a úkoly či obrazovými komponenty. 

Oddíly textu tak nejsou příliš dlouhé, na druhou stranu je potřeba poznamenat, že odstavce 

jsou mnohem rozsáhlejší než u učebnic FRAUS a Nová škola.  

 

3.1.2. Učebnice pro střední školy 
 

KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, SPN 2002130 

 

DIDAKTICKÁ VYBAVENOST UČEBNICE 

Aparát prezentace učiva formou slovní a názornou  

Verbální komponenty  

Prvním zvoleným titulem pro střední školy je Dějepis 4 – Nejnovější dějiny od autorů 

Kuklíkových podle koncepce učebnic Petra Čorneje. Oproti učebnicím pro základní školy je 

                                                 
130 KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: 
SPN, 2002. 215 s. ISBN 80-7235-175-3. 
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zde diametrálně odlišný rozsah výkladového textu prostého. Výklad je podrobnější, podáván 

v širších souvislostech než u učebnic pro nižší stupeň vzdělávání, ale nepostrádá 

systematičnost. Text je fakticky správný, přehledný a dobře strukturovaný.  

Postrádám zde výkladový text zpřehledněný, ale na druhou stranu se v závěru kapitol 

nachází slovníček nejdůležitějších pojmů s jejich vysvětlením či přehled důležitých dat včetně 

stručného popisu historické události, což přispívá ke schématickému shrnutí učiva. Hojně jsou 

v učebnici zastoupeny doplňující texty, ať už formou zajímavých historických událostí, 

představením významné osobnosti, čímže je hlavní text rozvíjen nebo citací z pramenů, které 

zde jsou ve zkrácené verzi.131 

 

Obrazové komponenty  

Vzhledem ke specifičnosti výkladu, který je zaměřen na gymnazijní úroveň je nemožné, aby 

v dané učebnici byl dostatek prostoru i pro obrazový materiál. Poměrově je tedy množství 

obrazového materiálu adekvátní k požadavkům úrovně znalostí pro studenty gymnázia, jež 

stanovuje RVP G. Z důvodu nižšího výskytu obrazových komponentů, obsahuje učebnice 

primárně fotografie. Jiné obrazové materiály spíše nejsou zahrnuty, výjimku tvoří historické 

mapy, či přehledové tabulky ve sporadickém množství.  

 

Aparát řídící učení (osvojování učiva)  

Verbální komponenty 

V předmluvě autoři charakterizují, čím se učebnice zabývá, jakému období dějin je věnována 

a jak je členěna. Zároveň uvádějí, že: „učebnice má některá metodická specifika, protože 

zakončuje dějepisné vyučování a lze předpokládat, že celková intelektuální vyspělost studentů 

dovoluje posilovat aktivizující složky výuky a výrazně v ní uplatnit samostatnou práci 

s autentickými historickými prameny“.132 Následují poznámky pro uživatele učebnice, kde 

jsou vysvětlena specifika rozlišení textu.  

Vzhledem k právě obsahové náročnosti, co se týče výkladu, není již v učebnici prostor 

pro stimulaci formou podnětů k zamyšlení, explicitního stanovení cílů učení pro žáky, 

prostředky pro sebehodnocení žáků apod. Na druhou stranu jsou za každou kapitolou bohatě 

situovány otázky a úkoly pracující s opakováním daného učiva. Ty jsou seřazeny podle 

náročnosti a sami autoři v úvodním slově podotýkají, že lze tato cvičení rozdělit podle 

                                                 
131 Je však třeba poznamenat, že ukázky z pramenů jsou sice zkrácené, ale o hodně delší, než ukázky 
v učebnicích pro ZŠ.  
132 KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, s. 6  
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schopností a možností žáků.133 Oproti učebnicím základní školy je v závěru každé kapitoly 

věnován prostor výčtu literatury k další práci a ke čtení.  

 

Obrazové komponenty  

Text prakticky neobsahuje grafické symboly vyznačující určité části textu, pouze u 

zajímavostí o některých historických událostech či osobnostech je postranní červený pruh, 

upozorňující na změnu výkladu. Verbální text není nijak barevně rozlišen, pouze nadpisy a 

podnadpisy jsou umístěny v barevném (světle červeném) poli. Stejně barevně znázorněné jsou 

i části s pojmy a jejich vysvětlením. Oproti tomu je zde mnohem obšírněji užito různých 

druhů písma. Rozšiřující texty mají zmenšenou velikost písma a kurzivou je upozorněno na 

zkrácené úryvky dobových písemných pramenů.  

 

Aparát orientační  
Verbální komponenty  

Publikace je koncipována do čtyř velkých kapitol, označených římskými číslicemi. Následně 

je opět každá kapitola členěna do několika menších podkapitol. Tématu této diplomové práce 

se věnuje pět podkapitol: 5. Nezdařený pokus i budování socialismu v Československu, 6. Od 

reformy k normalizaci, 9. Normalizační éra budování „reálného socialismu“ v ČSSR, 10. 

Obnovení demokracie a vznik České republiky. Všechny tyto části spadají pod kapitolu IV. 

ROZDĚLENÝ SVĚT. OD TOTALITY K OBNOVĚ DEMOKRACIE 

V ČESKOSLOVENSKU. Není překvapením, že i zde se podkapitoly nadále člení na menší 

tematické bloky. Rejstřík v závěru učebnice je ve formě výběru osobností politického života 

spod názvem: Kdo byl kdo, opatřený o stručnou charakteristiku dané osobnosti a následný 

odkaz na příslušné stránky, které s tím člověkem souvisí.  

 

JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

Zaměření učebnice na gymnázia a střední školy napovídá, že text je o úroveň složitější, než u 

základních škol. Informace jsou podrobnější a souvětí syntakticky i obsahově složitější. 

Nachází se zde větší množství abstraktních slov, některá jsou následně vysvětlena a opět je 

potřeba poznamenat, že výklad dějin se bez abstraktních podstatných jmen neobejde a nelze 

v učebnici každý jeden abstraktní pojem vysvětlovat. Odborná terminologie je zde zastoupena 

logicky ve větší míře, než v publikacích pro základní školy, avšak není jí přemíra, tudíž 

                                                 
133 KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, s.  6 
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neubírá na čtivosti a žák tudíž nemá pocit, že čte odborný text. K dialogizaci se žáky 

nedochází. Text je přiměřeně členěn do odstavců a strukturován přehledně.  

 

ČURDA, Jan et al. Moderní dějiny pro střední školy, Didaktis 2014134 

Dalším zvoleným zástupcem z řad učebnic je poměrně nový počin nakladatelství Didaktis 

Moderní dějiny pro střední školy z roku 2014. Již při prvním prolistování této knihy je patrná 

její diametrální odlišnost od všech ostatních.  

 

DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČEBNICE 

Aparát prezentace učiva formou slovní a názornou 

Verbální komponenty 

Jelikož se jedná o učebnice pro střední školy, výkladový text prostý je obsáhlý.  Výklad je 

chronologický, srozumitelný a bez faktických chyb. Historické souvislosti autor podává 

systematicky a přehledně.  

Přehledová schémata a tabulky se zde nenacházejí, stejně tak není zastoupena systematizace 

učiva ve formě shrnutí po ukončení kapitoly. Za jedinou sumarizaci se dají považovat 

graficky přehledné a úhledně zpracované časové osy na začátku každé kapitoly.  

Rozdílem oproti ostatním titulům je fakt, že stránka učebnice je členěna na výklad s hlavním 

učivem a po straně se nachází barevně odlišené Boxy Konkretizace (se světle zeleným 

pozadím), na něž je v hlavním textu odkazováno a ilustruje hlavní problém na konkrétním 

příkladu.135 V modře označeném barevném boxu pak autoři vysvětlují dlouhodobější příčiny 

či důsledky událostí, kterým se věnuje předchozí výkladový text prostý. Zároveň i k nim se 

pak vztahují modře zvýrazněné konkretizační boxy v postranní části stránky, avšak je třeba je 

odlišit od těch boxů, kde se nachází symbol klíče znázorňujících klíčový pojem a jeho 

následnou charakteristiku.  V zeleném rámečku pak nalezneme výkladový box, který sleduje 

historické interpretace nebo dějiny idejí, myšlení či kultury a souvisejí s předchozím tématem.  

 Přímo v samotném výkladu chybí doplňující texty v podobě citace z pramenů, avšak je 

odkazováno na historickou čítanku zahrnutou na konci učebnice s nejdůležitějšími prameny 

moderních a soudobých dějin. Ty jsou v záhlaví doplněny vysvětlením historických 

souvislostí a v zápatí stránky autor pojednává o významu daného dokumentu.  

 

                                                 
134 ČURDA, Jan et al. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. 
století. 1. vyd. Brno: Didaktis, ©2014-c2015. 3 sv. ISBN 978-80-7358-223-4. 
135 ČURDA, J, Moderní dějiny pro střední školy, s. 3 



 53 

Obrazové komponenty  

Na základě podrobnějšího rozsahu výkladového textu, je obrazový materiál aplikován v menší 

míře, převážně ve formě fotografií. Učebnice má štědrou mapovou přílohu zahrnutou přímo 

v rámci učebnice, v počátku každé kapitoly. Mapy (kartogramy) jsou graficky vyvážené a 

přehledné. Ke každé mapě je také připojen krátký komentář o historických souvislostech a 

odkaz na příslušné stránky výkladu. Barevně se jedná o nejpestřejší ze všech šesti zvolených 

titulů.  

 

Aparát řídící učení (osvojování učiva) 

Verbální komponenty 

Na začátku učebnice nechybí předmluva, která charakterizuje období, jemuž se učebnice 

věnuje a je stručně nastíněno, s čím se čtenář na stránkách může setkat. Následuje podrobný 

popis struktury učebnice, kdy základní jednotkou autoři označují podkapitolu. V úvodu 

každé podkapitoly se nachází motivační text a základní orientační otázky, na které by čtenář 

měl být, po seznámení se s obsahem kapitoly, schopen odpovědět. Přímo v textu se 

v rámečcích a s otazníkem nacházejí průběžné otázky, kterých není mnoho a slouží ke 

kontrole osvojení si základního učiva. Mnohem více než v ostatních titulech zde dochází 

k odlišení úrovní učiva na to základní a rozšiřující v podobě konkretizace, dlouhodobější 

příčiny či důsledky nebo interpretace či dějiny idejí, myšlení a kultury. Cíle nejsou explicitně 

stanoveny, stejně tak jako instrukce pro sebehodnocení. Učebnice také nemá „klíč“ 

k jednotlivým otázkám. Oproti tomu je zde hojná základna odkazů na jiné zdroje informací, 

ať už přímo na práci s historickou čítankou v učebnici, odkazy na sekundární literaturu a 

někde dokonce i doporučení na filmové zpracování daného tématu.  

 

Obrazové komponenty  

Jak již bylo naznačeno výše, grafické symboly se vyskytují spíše sporadicky. Můžeme si zde 

však všimnou symbolu pro filmové doporučení, odkaz na historickou čítanku, symbolu pro 

klíčový pojem a jeho vysvětlení či konkretizace určitého problému. Barevně odlišený text je 

užitý zejména u názvů institucí či obecně vlastních názvů a jmen, například modře jsou 

zvýrazněny pojmy jako KSČ, Sokol, Junák, KAN, Varšavská smlouva, Svobodná Evropa, 

Ostře sledované vlaky apod. Červeně jsou pak odlišena jména osobností. Jiný druh písma je 

využit u prostého výkladového textu – jedná se o standartní patkový Times New Roman, a u 

konkretizačních boxů je písmo bezpatkové.  
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Aparát orientační  

Verbální komponenty  

Obsah učebnice je zahrnut hned na úvodních stranách publikace. Mohlo by při orientaci 

působit potíže, že kapitoly ani podkapitoly nejsou číslované. Již v úvodu autoři zmiňují, že 

základem je tzv. podkapitola, která je následně členěna na základní výkladový text, 

konkretizační boxy, historické interpretace či dějiny myšlení, kultury, idejí a 

dlouhodobější příčiny a důsledky. Podkapitoly jsou následně členěny do dalších 

tematických bloků. Tématem této práce se zabývají podkapitoly Pražské jaro 1968, 

Československo v období normalizace spadající pod kapitolu ROZDĚLENÝ SVĚT a 

následuje Obnovení demokracie v Československu, Transformace Československa a vznik 

České republiky v kapitole NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY. Zde můžeme upozornit, že učebnice 

tímto nekončí, naopak výčet historických událostí pokračuje dál analýzou vzniku a 

rozšiřování Evropské unie, Atlantickým společenstvím v 90. letech a novými krizemi 21. 

století. Učebnice prakticky končí rokem 2013 ve světě. Na závěr je opět potřeba zmínit, že i 

v této učebnici se na samotných posledních stránkách nachází jmenný a věcný rejstřík.  

 

JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

Oproti učebnicím základní školy je v této užito složitějších souvětí, která jsou ještě umocněna 

závorkami v textu.  Dle mého názoru se však jedná o textově zcela adekvátní učebnici k věku 

žáků, respektive studentů třetích nebo čtvrtých ročníků středních škol. Budu se zde opakovat, 

ale abstraktní slova jsou zastoupena v hojné míře a jak jsem již několikrát zmínila, bez nich 

dějepisný výklad není možný. Odborná terminologie se objevuje poměrně často a není nijak 

vysvětlena, chybí slovníček pojmů. Vždy na začátku podkapitoly je v malém obdélníku 

věnován prostor vysvětlení jednoho až dvou klíčových pojmů – například reformní 

komunismus, politbyro, normalizace, občanská společnost či federace. Stejně jako u všech 

ostatních zvolených učebnic, ani tato není pojata dialogicky, čili neoslovuje žáka či studenta 

přímo. Text není příliš členěn na odstavce a při prvním otevření knihy se zdá, že textu je na 

stránce přespříliš. Struktura není příliš přehledná a jasná, v některých pasážích se i já ztrácím 

v tom, o jaký typ učiva se jedná (základní, rozšiřující, dějiny kultury) apod. 

 

KVAČEK, Robert. České dějiny II, Práce 2002136 

                                                 
136 KVAČEK, Robert. České dějiny II. 1. vyd. Praha: SPL-Práce ve spolupráci s nakl. Albra, 2002. 243 s. 
Učebnice pro střední školy. ISBN 80-86490-19-X. 
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Posledním titulem zvoleným k analýze je učebnice od Roberta Kvačka České dějiny II 

z nakladatelství Práce. V první řadě je nutno poznamenat, jak už titul napovídá, že tato 

učebnice je a priori koncipována pro střední školy a zabývá se pouze českými, respektive 

československými dějinami od roku 1792 do roku 1992. Než se pustím do samotné obsahové 

analýzy, ráda bych podotkla, že není vhodné oddělovat učebnice českých a světových dějin, 

jelikož to může dávat žákům pocit distance domácí historie od globální. České a 

československé dějiny nestojí osamoceně v proudu lineárního času, naopak jsou její 

kontextuální a kontinuální součástí, tudíž ty „velké“ dějiny nelze opomíjet. Proto si myslím, 

že takto koncipovaná učebnice dějin není vhodná.   

 

DIDAKTICKÁ VYBAVENOST UČEBNICE 

Aparát prezentace učiva formou slovní a názornou 

Verbální komponenty  

Výkladový text prostý je rozčleněn do dvou sloupců a je v obsahovém ohledu zhruba stejně 

podrobný, jako u ostatních středoškolských učebnic. Text je fakticky správný, avšak dle mého 

názoru lehce nepřehledný a ne příliš vhodně strukturovaný. Na některých místech se nachází 

pouze dvě stránky holého textu plného výkladu. Stejně tak mu chybí širší souvislosti, ty se 

nachází pouze ve žlutém rámečku na začátku kapitoly. Učebnice neobsahuje výkladový text 

zpřehledněný jako schémata a tabulky, nenajdeme zde ani shrnutí učiva daného tématu. Pouze 

v závěru kapitoly jsou shrnuta základní data, avšak nejsou dle mého názoru zpracována 

přehledně. Zaměříme-li se na doplňující texty, v červených rámečcích se často objevují 

nejrůznější přepisy dobových pramenů s příslušnou citací a v modře orámovaných polích 

autor vkládá rozsáhlé medailonky mapující život významných historických osobností. Ani 

v této publikaci nenajdeme poznámky s vysvětlivkami a slovníčky pojmů či cizích slov.  

 

Obrazové komponenty  

Text učebnice je proložen zejména dobovými fotografiemi, opatřenými poznámkou 

s vysvětlením kontextu. Stejně tak se zde objevují umělecké ilustrace, plakáty a mapy 

s jednoduchou legendou. Obrazová prezentace barevná je vyvážená, avšak skromná. Barevně 

jsou odlišeny pouze nadpisy a podnadpisy, většina textu je tudíž v základní černé barvě. 

 

Aparát řídící učení (osvojování učiva)  
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Verbální komponenty  

V předmluvě autor shrnuje cíl učebnice, zaměřené právě na české a československé dějiny. Po 

ní následuje metodická poznámka, kde prakticky sumarizuje návod pro práci s učebnicí, opět 

ne příliš přehledně. Ukazuje tak čtenáři, že kromě samotného výkladového textu se zde 

nachází mikro portréty osobností a oddíly širších souvislostí. Konec každé kapitoly obsahuje 

jeden až dva podněty k zamyšlení, které by měly stimulovat žáky a jejich zájem o historii. 

Základní a rozšiřující učivo není nijak odlišené, avšak podle slov autora se dá předpokládat, 

že samotný učitel ve výkladovém textu určí, co je základní a co „nadstavba“. Stejně tak je na 

konci kapitoly vyznačeno opakování, obsahující několik otázek.  Na určitých stránkách se pak 

nachází oddíl pojmenovaný K hlubšímu poznání, kde je shrnuta základní doplňující literatura 

k danému tématu.  

 

Obrazové komponenty  

V textu se neobjevují jakékoliv grafické symboly vyznačující určité části textu, pouze 

v opakování na konci již zmíněných kapitol jsou přítomny některé symboly upozorňující na 

osvojování učiva. Barevně není text řídící osvojování učiva nijak odlišen od výkladového 

textu prostého. Zvláštní písmo je užito pouze ve formě tučného vyznačení, ale jedná se o 

stejný druh patkového fontu.  

 

Aparát orientační  

Verbální komponenty  

Zajímavým faktem je, že tento typ zvolené učebnice postrádá obsah, čímž poněkud čtenáři 

stěžuje orientaci.  Publikace je sice členěna do kapitol, podkapitol a lekcí či bloků, avšak to 

příliš k rychlému nalezení potřebné stránky nepřispívá. Tématem této práce se zabývají 

kapitoly: VIII. Totalitní režim: vznik, vývoj, krize (1948 – 1968), IX. Spoutaná společnost 

(1969 – 1989), X. Utváření nové demokracie (1989 – 1992). Vzhledem k tomu, že titul se 

zabývá pouze českými dějinami, není potřeba vypisovat každou podkapitolu, která se daného 

tématu dotýká, jelikož ve zmíněných kapitolách jsou to všechny. Poslední strany jsou 

věnovány rejstříku osob seřazeného abecedně s jednoduchým popisem, o jakou osobnost se 

jednalo a odkaz na příslušné stránky v učebnici.  

 

 

JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 
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Při prvním pročítání textu učebnice ji hodnotím jako přiměřenou věku žáků, avšak se 

složitějšími formulacemi vět. Náročnost textu netkví ani tolik v syntaxi, jako spíše ve 

významu. Věty a souvětí jsou mnohem více „krkolomnější“ a i já sama si některé pasáže 

musím přečíst dvakrát, abych pochopila, co autor chtěl říct. Může se však jednat pouze o můj 

subjektivní názor.  Text není příliš vhodně strukturován a členěn, je nepřehledný. Nápadná je 

také strukturní i všeobecná podobnost s titulem z nakladatelství SPN, který byl podroben 

analýze výše. Odborná terminologie je v dostatečné míře vzhledem k zaměření pro střední 

školy. Opětovně není nastíněna jakákoliv dialogizace se čtenářem.   

 

3.2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání137  

 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy téma spadá do vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost, která zahrnuje dva vzdělávací obory – Výchovu k občanství a Dějepis.  

Vzdělávací obor Dějepis pomáhá žákům osvojit si základní poznatky o konání člověka 

v minulosti a hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování 

kontinuity historické paměti ve smyslu předávání historické zkušenosti.138 Dále je zde 

explicitně zmíněn důraz na dějiny 19. a 20. století, jakožto na kořeny současných poměrů ve 

společnosti.  Dějepis by měl sloužit k rozvíjení empatie a kladení otázek, kterými se žák může 

tázat po svém charakteru i budoucnosti.139  

 

Vzdělávací obsah oboru dějepis je rozčleněn na 8 vzdělávacích témat: 

• Člověk v dějinách  

• Počátky lidské společnosti  

• Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury 

• Křesťanství a středověká Evropa 

• Objevy a dobývání. Počátky nové doby 

• Modernizace společnosti  

• Moderní doba 

• Rozdělený a integrující se svět 

 

                                                 
137 Národní ústav pro vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: 2017, 
[Cit. dne: 4. 7. 2019], Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani  
138 NÚV, RVP ZV, s. 52 
139 Tamtéž 

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
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VÝSTUPY A UČIVO  

Pojetí současného kurikula je orientováno na očekávané výstupy, které jsou primární. V sekci 

učivo jsou sice určitá témata, která však plní spíše orientační funkci, co by měl učitel učit a 

nejsou nijak závazná ani kontrolovatelná.  

Téma práce spadá pod okruh Rozdělený a integrující se svět, který obsahuje čtyři očekávané 

výstupy, formulované v obecné rovině a orientované na velké světové dějiny. Jelikož však 

dějiny národní nestojí osamoceně, můžeme je aplikovat na následující výstupy: 

žák  

• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání 

obou bloků  

• prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

• chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší zemi 

Poslední jmenovaný výstup se týká minimální doporučené úrovně při podpůrných opatřeních. 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Období československých dějin v letech 1968–1989 rozvíjí každé průřezové téma, některé 

více, jiné méně. Explicitně zde vypisovat každé jedno průřezové téma a následně analyzovat 

by bylo zdlouhavé a není to účelem práce. Dodám však, že průřezová témata jako taková jsou 

povinnou součástí výuky.  

Pro příklad však uvádím alespoň torzovitý výčet:  

V oblasti Osobnostní a sociální výchova se uplatňuje zejména rozvoj schopností 

poznávání, kreativita, poznávání lidí, komunikace, hodnoty, postoje, praktická etika, ale lze 

naplňovat každé ze subtémat při využití rozličných metod a forem výuky.  

 U Výchovy demokratického občana můžeme téma propojit se všemi subtématy.  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech pak zprostředkovává poznatky 

zejména v oblasti Evropa a svět nás zajímá.  

Mohlo by se zdát, že Enviromentální výchova nemá s naším tématem nic společného. 

Nesmíme však zapomenout na „boom“ těžkého průmyslu v období „normalizace“ a následné 

zdevastování životního prostředí některých oblastí našeho státu. V tomto ohledu sem lze 

přiřadit subtémata Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí.  

 Multikulturní výchovu pak téma naplňuje v linii Lidské vztahy a Princip sociálního 

smíru a solidarity. 

Posledním průřezovým tématem je Mediální výchova. Ta se dle mého prolíná do tématu téměř 

ve všech bodech, vzhledem k tomu, jak fungoval dobový tisk a oficiální propaganda. 
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Podporuje pak kritické myšlení a přístup žáka k mediálním sdělením té doby, lze je srovnávat 

s těmi „porevolučními“.  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

Není nijak novým tvrzením, že výchovně vzdělávací cíle a obecně vzdělávání, by mělo vést 

k rozvoji tak zvaných klíčových kompetencí. V této části je potřeba alespoň částečně 

vysvětlit, co to vlastně klíčové kompetence jsou a jaký je jich nárok na žáky, a především 

školy a učitele. Podle dokumentu Klíčové kompetence v základním vzdělávání vydaného 

Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze roku 2007 jde především o rozvoj vědomostí, 

dovedností i postojů, a to především pospolu.140 Dále pak je explicitně v dokumentu zmíněno, 

že mít kompetenci znamená: „že člověk (žák) je vybaven celým složitým souborem vědomostí, 

dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak výhodně, že díky tomu člověk může 

úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci, v osobním životě. 

Mít určitou kompetenci znamená, že se dokážeme v určité přirozené situaci přiměřeně 

orientovat, provádět vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj.“141 Rámcový vzdělávací 

program zmiňuje v oblasti klíčových kompetencí, že: „ k jejich utváření a rozvíjení musí 

směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole 

probíhají.“142 V etapě základního vzdělávání pak hovoříme o kompetenci k učení, 

kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, 

kompetenci občanské, kompetence pracovní.143 Všechny tyto kompetence se mohou aplikovat 

a uplatnit u zvoleného tématu práce. Naznačila jsem již, že RVP se klíčovými kompetencemi 

zabývá. Je to samozřejmé, vždyť naplňování RVP by mělo vést k jejich rozvíjení. Pro 

ilustraci v tabulce uvádím, které konkrétní kompetence mohou být bezprostředně rozvíjeny 

s ohledem na téma soudobých dějin:  

- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních 

společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře  

- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání 

s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku 

- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost  

                                                 
140 MŠMT, Klíčové kompetence v základním vzdělávání, Praha: VÚP 2007, [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence , s. 7 
141 Tamtéž 
142 NÚV, RVP ZV, s. 11 
143 Tamtéž 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence
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- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální 

texty společenského a společenskovědního charakteru 

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících 

základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové 

manipulaci 

 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY  

Nedílnou součástí školní výuky jsou mezipředmětové vztahy. Ty se uplatňují téměř vždy a je 

dobré, mít je na paměti. Asi nejvíce je Československo v letech 1968–1989 propojeno 

s Výchovou k občanství. Zde se učiteli otevírá nepřeberné množství souvisejících témat, jako 

například lidská práva, demokracie a totalita jako principy vlády, svoboda slova a projevu, 

právo a právní základy státu, ústava ČR dnes a dříve, mezinárodní integrace, životní prostředí 

a jeho ochrana, komunikace, volby, filozofie, ale také ekonomie, sociologie a další.  

Dalším předmětem, který s tím úzce souvisí, je Český jazyk a literatura. Zde se 

zejména dají uplatnit dějiny literatury a rozdíl mezi literaturou oficiální, exilovou, 

samizdatovou a nemůžeme zapomenout ani na divadlo. (Například Divadlo Járy Cimrmana.) 

Propojit můžeme také výuku s Tělesnou výchovou (Spartakiáda), Hudební výchovou 

(československá hudba v 60.-90. letech 20. století), či Výtvarnou výchovou a Zeměpisem. 

 

3.3. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia144 

 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia spadá oblast tématu stejně jako u RVP 

ZV do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Do ní spadají tři vzdělávací obory – Dějepis, 

Občanský a společenskovědní základ a Geografie.145 Vzdělávací oblast je charakterizována 

jako „základna“ pro zpracovávání informací v širším myšlenkovém systému.146 Cílem výuky 

by měla být kritická reflexe celospolečenské skutečnosti, včetně schopnosti zvládnout 

posoudit odlišné možnosti k řešení problémů s přesahem do současnosti. „Oblast přispívá 

k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a 

k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům demokracie a 

připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v souladu s principy 

                                                 
144 Národní ústav pro vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, [online]. Praha: 2016, [Cit. dne: 
4. 7. 2019], Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia 
145 Zde je změna oproti RVP ZV, kde předmět Zeměpis spadá do přírodovědných oborů.  
146 NÚV, RVP G, s. 38 

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia
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udržitelného rozvoje.  Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu 

lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti.“147  

 

VÝSTUPY A UČIVO 

Vzdělávací obsah oboru dějepis je rozdělen do 8 částí, stejně jako je tomu u RVP ZV, jsou 

však jinak pojmenovány a liší se jejich výstupy:  

• Úvod do studia historie 

• Pravěk 

• Starověk  

• Středověk  

• Počátky novověku 

• Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti 

• Moderní doba I – situace v letech 1914 – 1945 

• Moderní doba II – soudobé dějiny  

 

Není jistě překvapením, že pro mou práci je stěžejní osmá část, čili Moderní doba II – 

soudobé dějiny. Co se týče očekávaných výstupů, můžeme téma 1968-1989 

v Československu zařadit pod následující:  

Žák:  

• charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická 

a hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty 

• vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního 

bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů 

supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi  

• porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech 

a v demokraciích  

• vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje  

 

Ukazuje se zde to, co bylo vidět i u RVP ZV, totiž to, že RVP a jeho očekávané výstupy jsou 

velmi abstraktní a obecné a může se pod nimi hodně skrýt. Je pak na každé škole zvlášť, jak si 

upraví svůj Školní vzdělávací program, který pro ně již závazný je a měl by vycházet právě 

z RVP. Učivo, které jak jsem již zmínila, není povinné, je u RVP G oproti RVP ZV pojato 

                                                 
147 Tamtéž 
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více komplexně a v „celkovém měřítku“. Není zde explicitně vypsaná látka dějin 

Československa jako právě u RVP ZV.  

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA  

U gymnázií jsou průřezová témata téměř totožná s těmi u RVP ZV, pouze s tím rozdílem, že 

chybí Výchova demokratického občana. Není tedy nezbytné zde znovu rozepisovat, jak výuka 

soudobých dějin naplňuje tuto povinnou součást vzdělávání, jelikož je to shodné na obou 

úrovních vzdělávání s předpokladem hlubší integrace na gymnaziální úrovni.  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

Každá klíčová kompetence je uplatnitelná, stejně jako u RVP ZV s jediným rozdílem, totiž, že 

explicitně jsou stanoveny jako rozvíjející těch kompetencí, které žáci získali na základní 

škole. Chybí zde jasná formulace a zaměření k historii, jako tomu bylo v občanské 

kompetenci u RVP ZV. Dalším rozdílem je pak pojmenována poslední kompetence – 

k podnikavosti. (U ZŠ jako kompetence pracovní.) 

 
3.4. Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století148 

 
Již v úvodu jsem avizovala, že je potřeba klást důraz na moderní dějiny ve vyučovacím 

procesu. Ostatně k této problematice se také vyjadřuje MŠMT ve svém doporučení, kde 

explicitně stanovují, že cílem výuky moderních dějin je zejména prevence proti extremismu a 

nedemokratickým politickým tendencím a zároveň reaguje na požadavky současnosti.149 

MŠMT však se svým doporučením nekončí a rozpracovává na dalších stránkách jak základní 

výchovně vzdělávací strategie výuky dějin 20. století, tak i dokonce doporučené metody a 

formy práce, přístupy a prostředky.  Dále je zde zahrnut příklad projektů k výuce či práce 

s prameny. V závěru dokumentu můžeme nalézt rozsáhlou bibliografii i značné množství 

internetových zdrojů. V další části je pak jmenován výčet možných organizačních forem 

výuky a typů vyučovacích hodin, ať už badatelských přístupů (orální historie či mikro 

historie) nebo využití „dějin všedního dne“ s důrazem na pozitivní příklady. Cílem výuky o 

totalitních režimech je dle MŠMT pojmenování příčin, které vedly k jejich nastolení a k jejich 

podpoře významnou částí obyvatelstva. Žáci by se jistě měli seznámit s příběhy všedních lidí, 

                                                 
148 MŠMT, Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století, Praha: MŠMT 2016, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1  
149 MŠMT, Doporučení k výuce dějin 20. století, s. 2, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1
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které jsou schopny jim odkrýt motivace určující jejich postoje a vedoucí jejich jednání 

v historickém kontextu.150 MŠMT mimo jiné doporučuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v problematice výuky dějin 20. století v rámci akreditovaných kurzů, které 

nabízejí jednotlivá pracoviště. V tomto ohledu si dovolím zmínit velmi kvalitně propracované 

kurzy pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů, kterých jsem se mohla zúčastnit a 

musím je sama za sebe hodnotit jako velmi přínosné. Další instituce, které se DVPP v této 

oblasti zabývají můžeme jmenovat například Ústav pro soubobé dějiny AV ČR, Letní škola 

historie, Jeden svět na školách, Člověk v tísni či Živá paměť. Opomenut nesmí být ani 

Národní institut pro další vzdělávání, spadající přímo pod Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy.  Je třeba zde také poznamenat, že na základě zákona č. 563/2004 Sb. O 

Pedagogických pracovnících, mají učitelé povinnost se nadále vzdělávat ve svém oboru.  

 

V příloze k doporučení MŠMT lze najít velké množství inspirace pro výuku soudobých dějin 

na školách.  Zmíněn je v dokumentu Robert Stradling, autor metodické příručky pro učitele 

Jak učit evropské dějiny 20. století (2001) a z něj jsou uvedena následující doporučení:151  

• zacházet s kontroverzními nebo citlivými otázkami  

• pomáhat žákům číst ikonický archivní materiál o 20. století 

• využívat simulační hry ve výuce dějepisu 

• analyzovat a interpretovat různé pohledy na historický jev 

• využívat nové technologie je výuce dějepisu 

Kromě těchto jsou vypsány i další vyučovací strategie zejména obecnějšího rázu, avšak 

snadno „napasovatelné“ na výuku o soudobých dějinách. Můžeme zmínit například 

projektové vyučování, kooperativní učení či objevné učení. 

 

 

 

4. METODICKÁ ANALÝZA 
 

Zvolené téma této diplomové práce disponuje velkým potenciálem pro využití rozličných 

vyučovacích forem a metod. Zásadní je ve výuce dějepisu důraz na kritické myšlení, práci 

                                                 
150 MŠMT, Doporučení k výuce dějin 20. století, s. 2, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1, s. 2 
151 MŠMT, Doporučení k výuce dějin 20. století, s. 2, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1, s. 3 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1
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s prameny, kauzalita příčin a následků a v neposlední řadě vnímání lineárního času (s 

ohledem na orientaci na časové ose). V této práci a navrhovaných scénářích vyučovacích 

hodin budou využity jednak primární prameny, tak bude pracováno s nejrůznější formou 

audiovizuálních materiálů, které by měly sloužit k osvojení klíčových kompetencí a naplnění 

obecně vzdělávacích i dílčích cílů.  

 

Etymologicky je slovo „metoda“ řeckého původu („methodos“) a znamená cestu nebo 

postup.152 Je to tedy způsob, jakým je možno dosahovat předem vytyčeného cíle v různých 

oblastech. V didaktice je pak slovo metoda využíváno v souvislosti se: „způsobem záměrného 

uspořádání činností učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům.“153 Prakticky je to tedy 

učitelem předem stanovený harmonogram celé hodiny a jeho dílčí části. Základem pro 

stanovení adekvátních metod ve výuce jsou čtyři, respektive pět otázek, po kterých se učitel 

ptá: Co vyučovat (obsah)? Pro koho (žáci)? Jak? Proč? A poslední Jak naplňování těchto 

otázek hodnotit?154 Při volbě správné metody musí učitel brát v potaz několik aspektů. 

Například individuální schopnosti každého jednoho žáka osvojit si dané učivo, vlastní 

zkušenost. Musí také zohlednit samotnou učební látku a prostředky, které má k dispozici.  

 

4.1. Klasifikace vyučovacích metod 
 
V této části je nasnadě ilustrovat, jak mohou být jednotlivé metody klasifikovány. Klasifikace 

může být různorodá, zejména na základě odborné literatury, o jakou je opřena. Já jsem pro 

základní přehled zvolila klasifikaci metod podle J. Maňáka155:  

 

 

 

A. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků (aspekt didaktický) 

I. Metody slovní 

1. Monologické metody (popis, přednáška, …)  

2. Dialogické metody (rozhovor, dialog, diskuze) 

3. Metody písemných prací 

                                                 
152 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy 
vyučování. Praha: Grada, 2007. s. 181 
153 Tamtéž 
154 Tamtéž, s. 183 
155 Tuto klasifikaci uvádí ve své publikaci Jarmila Skalková. In: SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika, s. 184 - 185 
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4. Metody práce s učebnicí, knihou 

II. Metody názorně demonstrační  

1. Pozorování předmětů a jevů 

2. Předvádění 

3. Demonstrace statických obrazů 

4. Projekce statická a dynamická 

III.  Metody praktické  

1. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

2. Laboratorní činnosti žáků 

3. Pracovní činnosti 

4. Grafické a výtvarné činnosti 

B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků (aspekt psychologický)  

I. Metody sdělovací 

II. Metody samostatné práce žáků 

III. Metody badatelské, výzkumné, problémové  

C. Metody z hlediska myšlenkových operací (aspekt logický)  

I. Postup srovnávací 

II. Postup induktivní 

III. Postup deduktivní 

IV. Postup analyticko-syntetický 

D. Metody z hlediska fází vyučovacího procesu (aspekt procesuální) 

I. Metody motivační  

II. Metody expoziční 

III. Metody fixační 

IV. Metody diagnostické 

V. Metody aplikační 

E. Metody z hlediska výukových forem a prostředků (aspekt organizační) 

I. Kombinace metod s vyučovacími formami 

II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami 

 

K tomuto výčtu lze přidat ještě poslední skupinu Aktivizujících metod, které k tomuto 

členění přiřadila Skalková ve své publikaci Obecná didaktika156:  

                                                 
156 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika, s. 185 
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F. Aktivizující metody (aspekt interaktivní) 

I. Diskuzní metody 

II. Situační metody 

III. Inscenační metody 

IV. Didaktické hry 

V. Specifické metody  

 

Učitel by si měl uvědomit, že používání pouze jedné konkrétní metody rozhodně nepovede 

k úspěšnějším výsledkům. Pokud učitel uplatňuje jednu až dvě stále stejné metody, jeho 

hodiny spadnou do „stereotypu“, kdy žáci začnou velmi často pociťovat nudu. Je třeba 

využívat v hodinách rozličných metod, střídat je během vyučovacího procesu, či se mohou 

překrývat. Zároveň upozorním na to, že ne vždy metoda poslouží svému cíli a občas prostě 

„něco nevyjde“. Pokud je to jednou, nic se neděje. Opakuje-li se tento problém i při dalším 

pokusu zkoušení, je potřeba, aby učitel reflektoval vhodnost zařazení této metody do výuky, 

či zda se nedopustil organizační chyby on sám. S výběrem konkrétních metod pro plánování 

výuky musí mít učitel vždy na paměti cíl, kterého chce s pomocí dané metody dosáhnout.157  

Jelikož cílem této práce není specifikace metod ve výuce moderních dějin, jsem toho názoru, 

že pro základní orientaci postačí stručná klasifikace, jak je umístěna výše. Pro potřeby výuky 

si pak každý učitel může celkem snadno dohledat podrobné rozpracování jednotlivých metod 

v odborných publikacích k tomu zaměřených.  

 

4.2. Organizační formy výuky  
 

Nedílnou součást vyučování netvoří pouze metody výuky, ale také její formy. Ty jsou dnes 

velmi pestré, ale lze z nich vyčlenit toto základní dělení:158 

- Frontální vyučování  

- Skupinové a kooperativní vyučování 

- Individualizované a diferencované vyučování  

- Systém různých organizačních forem uplatňovaný při realizaci projektů a 

integrovaných učebních celků 

- Domácí učební práce žáků 

 

                                                 
157 Tamtéž 
158 Tamtéž, s. 220 
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Podle Skalkové se však tyto formy: „v praxi vzájemně prolínají a podporují, každá z nich je 

používána v mnoha konkrétních variantách. Učitel volí tvořivě nejvhodnější z nich v závislosti 

na cíli své práce, charakteru látky, připravenosti a specifických potřebách žáků i jejich 

individuálních zvláštnostech a možnostech, které má v dané škole k dispozici.“159 

Každá z forem výuky má své jasné klady a zápory. Nejvíce hlasů se v dnešní době ozývá proti 

frontální výuce, jsem však toho názoru, že jako taková má nezastupitelnou funkci v hodinách 

dějepisu a odborníci nebyli schopni přijít s efektivnější metodou přenosu informací od učitele 

k žákovi.  

4.3. Zvolené metody a formy výuky pro návrh didaktického postupu 
 
 
Na základě doporučení MŠMT bude v návrhu didaktického postupu kladem důraz na práci 

s prameny a ikonickými materiály – například fotografiemi, karikaturou apod. Informace 

budou žákům zprostředkovány výkladem, prameny či formou samostatné práce s textem. 

Důraz bude kladen na motivování žáků pro následné samostatné, skupinové či frontální učení 

s využitím rozličných metod k fixaci získaných znalostí, dovedností a postojů a aktivizaci 

žáků.  Jsem toho názoru, že frontální výuka, i když se jí dnes brání čím dál více učitelů a škol, 

má stále nezastupitelné místo ve vyučovacím procesu, proto se v návrhu bude objevovat často 

– formou výkladu učitele.  

Hodiny budou konstruovány na základě přístupu E-U-R. V části evokace budou žáci vyzýváni 

k reprodukci předchozích znalostí a motivováni k dalšímu učení. Ve druhé části – uvědomění 

– budou žáci buď samostatně, ve skupinách či prostřednictvím výkladu zpracovávat nové 

informace. A v poslední části – reflexe – budou žáci sami rekapitulovat to, co se naučili, ale 

zároveň budou vedeni k reflektování samotného procesu učení, a to prostřednictvím otázek, 

úkolů či aktivit.  V některých hodinách nebude reflexe explicitně popsána, avšak jsem toho 

názoru, že pokud u žáků zavedeme určitý vzorec chování, čili, když je naučíme, že po každé 

práci následuje reflexe, časem budou schopni této práce s minimálním zásahem učitele. 

Zároveň se budu snažit v každé hodině splnit koncepci RWLS – read, listen, write, speak. 

Čili, žáci by v každé hodině měli splnit čtyři aspekty – měli by číst, poslouchat, psát i mluvit. 

Čtení bude rozvíjeno pomocí práce s písemnými prameny a texty, na psaní bude kladen důraz 

zejména v oblasti zápisu poznámek nebo prací s pracovním listem. Poslechová část bude 

splněna výkladem, či audiovizuálními materiály a mluvení bude zprostředkováno formou 

diskuze, aktivit v rámci hodiny či prostého zodpovídání otázek učitele.  
                                                 
159 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika, s.  220 
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4.4. Hodnocení 
 
Hodnocení je nedílnou součástí všedního života všech lidí. Ačkoliv si to většina 

neuvědomuje, člověk hodnotí prakticky neustále. Hodnocení ve vyučovacím procesu má své 

vlastní zákonitosti a je třeba stanovit kritéria, podle kterých může učitel práci žáků hodnotit.  

Je potřeba rozlišovat hodnocení a klasifikaci. Do hodnocení můžeme zaměřit klasickou 

zpětnou vazbu, která by měla být nedílnou součástí každé vyučovací hodiny.  

 Hodnocení ve školním prostředí má své nezastupitelné funkce. Ať už jakékoliv hlasy 

volají po odstranění hodnocení ze školních lavic, vyučovací proces by bez něj neměl smysl. 

Můžeme se odprostit od klasifikace, nikoliv však od hodnocení. I když ho nebudeme 

explicitně sdělovat ústně žákům, stejně bude nějakým způsobem přítomno, a to v našich 

gestech, mimice apod. Marvin Pasch ve své knize Od vzdělávacího procesu k vyučovací 

hodině zmiňuje, že hodnocení úzce souvisí se stanovením dílčích cílů výuky.  Učitel tedy 

musí zvážit, jak výuku zhodnotí po jejím skončení, ať už hovoříme o hodnocení žáků stejně 

jako hodnocení vlastní práce učitele, co se mu povedlo splnit z předem formulovaných cílů a 

co je do příště třeba zlepšit.160 

Obecně odlišujeme typy a formy hodnocení. U typů hodnocení rozlišujeme: 

- podle zdroje hodnocení: vnější a vnitřní (závisí na tom, zda zdroj hodnocení 

objektu stojí mimo nebo je objekt sám zdrojem)  

- z hlediska vztahové normy: sociálně normované a individuálně normované 

(výkony žáka jsou posuzovány ve vztahu k ostatním žákům nebo k jeho vlastním 

předchozím výkonům)161 

Dalšími typy hodnocení pak jsou například: formativní hodnocení (zpětná vazba o precesu 

učení žáka – odhalování chyb a dávání doporučení do příště), sumativní hodnocení (ukazuje 

úroveň znalostí v závěru časového horizontu – například známky na vysvědčení), normativní 

hodnocení (hodnocení výkonu žáka ve vztahu k výkonu ostatních žáků), kriteriální 

hodnocení (odráží, zda bylo dosaženo kritérium pro splnění), neformální hodnocení 

(posuzování výkonů žáků při běžné činnosti ve třídě), formální hodnocení (následuje po 

explicitním upozornění učitele, že bude prováděno), průběžné hodnocení, závěrečné 
hodnocení.162  V odborné literatuře je možné dohledat daleko rozsáhlejší klasifikaci i 

                                                 
160 PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 105 
161 KOLÁŘ, Zdeněk a ŠIKULOVÁ, Renata. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 32 
 
162 KOLÁŘ, Z. a ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků, s. 33 - 34 
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s ohledem na alternativní typy výuky, avšak hodnocení jako takové není záměrem této práce, 

proto se zde nachází spíše ilustrační a sporadický výčet.  

 

Forma hodnocení je způsob, jakým je vyjádřen hodnotící posudek. Asi nejznámější je 

rozdělení na klasifikaci (kvantitativní hodnocení) a slovní hodnocení (kvalitativní). 

V pedagogických kruzích se vedou diskuze o tom, která z těchto dvou forem je vhodnější. Je 

třeba poznamenat, že každá má svá pro a proti. Jedním z argumentů proti klasifikaci je její 

nulová výpovědní hodnota – laicky řečeno, nic nám neříká o pokroku a samotném procesu 

učení žáka. U slovní klasifikace je jednou z nevýhod její časová i koncepční náročnost 

kladená na pedagoga, jenž hodnotí. Avšak mezi formy hodnocení můžeme řadit například 

úsměv učitele, gesta, jednoduchá slovní hodnocení (ano, ne, dobře, špatně), aj.163 Podrobněji 

se hodnocení věnují ve své knize například Kolář a Šikulová nebo Marvin Pasch. Ačkoliv 

hodnocení a evaluace jako takové nejsou tématem této práce, úzce s ním souvisí, jelikož se 

uplatňuje ve výchovně vzdělávacím procesu.  K evaluaci a hodnocení se také vyjadřují autoři 

projektu Dějepis21 v sekci Didaktika. Tvrdí, že dnes jsou evaluace a hodnocení často 

zaměňovány a někdy aplikovány jako totožné.164. Jako příklad či inspirace také může 

posloužit článek Viliama Kratochvíla o tvorbě testových otázek korespondujících 

s Bloomovou taxonomií, dostupný na portále Moderní dějiny.165 To, jakou formu a typ 

hodnocení zvolíme, záleží na učiteli a jeho cílech, jenž chce ve vyučovacím procesu uplatnit. 

 

 

 

4.5. Zvolená forma a typ hodnocení úrovně znalostí, postojů a dovedností 
žáků s ohledem na stanovené téma 

 
Pro účely této práce jsem se rozhodla pracovat se vstupní a výstupní diagnostikou žáka, se 

kterou pracuje ve své publikaci Marvin Pasch.166 Účelem takového hodnocení je zjištění, co 

žák už zná a zda má k tématu nějaký citový vztah.167 Zpracovala jsem tedy jednoduchý 

                                                 
163 Tamtéž, s. 77-95 
164ÚSTR. Hodnocení v soudobých dějinách. [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.dejepis21.cz/hodnoceni-v-soudobych-dejinach-2 
165 KRATOCHVÍL, Viliam. Tvorba testových otázek na základě Bloomovy taxonomie. [online]. [cit. dne 16. 6. 
2019]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/tvorba-testovych-otazek-na-zaklade-bloomovy-
taxonomie/  
166 PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005, s. 106 
167 Tamtéž 

http://www.dejepis21.cz/hodnoceni-v-soudobych-dejinach-2
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/tvorba-testovych-otazek-na-zaklade-bloomovy-taxonomie/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/tvorba-testovych-otazek-na-zaklade-bloomovy-taxonomie/
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vstupní test, předpokládají elementární znalost stěžejních reálií a výstupní test ověřující 

dosažený pokrok. V tomto ohledu mi přijde v závěru vhodný typ hodnocení na základě 

individuální vztahové normy, čili výkon žáka bude posuzován s jeho předchozími dosaženými 

výsledky. Na základě toho pak předpokládám kvantitativní hodnocení formou známky 

doplněné o slovní hodnocení. Dodávám však, že žáci budou hodnoceni i průběžně (dílčí 

hodnocení) a to buď verbálně či nonverbálně přímo v hodině.  

5. NÁVRH DIDAKTICKÉHO POSTUPU 
 
Následující návrh je jen jedním z mnoha způsobu, jak v hodinách uchopit moderní 

československé dějiny. Jedná se o mou osobní koncepci, aktivity jsem sama vymýšlela, či se 

inspirovala v odborných publikacích nebo na internetu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

vyučování, nedílnou součástí je zápis poznámek do sešitu, alespoň tedy na základní škole, kde 

tato činnost bývá zcela řízená učitelem. Ačkoliv zápis není v návrhu explicitně stanoven, 

počítá se s ním v částech výkladu. Samotný výklad jako takový je formulován stroze 

s vytyčením klíčových pojmů výkladu. Teoretická koncepce k němu se nachází v předchozí 

části této práce.  V začátku každého návrhu se nachází obecná informační tabulka 

následovaná samotným rozložením aktivit v hodině. Každá hodina je rozpracována do tří částí 

– úvod (evokace), hlavní část (uvědomění) a závěr (reflexe). I když tak není v některých 

lekcích explicitně stanoveno, každá aktivita, kterou učitel s žáky provádí by měla být 

reflektována co do jejího účelu i průběhu.   

 

 

 

5.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

1. hodina – Pražské jaro 
Téma: Pražské jaro  

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – 

Rozdělený a integrující se svět 

Ročník: 9.  

Doba trvání hodiny: 45 minut 
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Generalizace: Dlouho přehlížené společenské problémy 

v 60. letech 20. století v Československu, 

vyústily v období tzv. Pražského jara, 

jehož důsledky ovlivnily vývoj republiky 

po následujících dvacet let.  

Cíl: - Žáci analyzují příčiny Pražského 

jara 1968 a důsledky pro 

následující vývoj. 

Dílčí cíle: - Žáci popíší události vývoje 

v Československu v roce 1968. 

- Žáci porovnají politické, 

hospodářské, sociální i kulturní 

změny před rokem 1968 a během 

roku 1968. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní 

- sociální a personální 

Pojmy a fakta: 60. léta v Československu, Dva tisíce slov, 

Alexander Dubček, Antonín Novotný, 

reformní komunisté, konzervativní 

komunisté 

Metody a formy výuky: - frontální výuka 

- skupinová práce  

- samostatná práce 

- motivační aktivita  

Pomůcky: tabule, projektor, internet, PowerPoint 

prezentace, pracovní list, papíry 

 

ÚVOD  

A) Poslech  
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První část hodiny je koncipována jako motivační. Pustíme na projektoru píseň Marty 

Kubišové – Modlitba pro Martu168. Po jejím skončení ukázku reflektujeme pomocí 

jednoduchých otázek: Co v písni zaznělo? Jaký význam mohla mít píseň v daném období? 

Myslíte si, že se jednalo o tehdy populární píseň? Jak na Vás píseň působí? Jak rozumíte textu 

písně?  

 

HLAVNÍ ČÁST  

A) Výklad  

Součástí hodiny je také výklad ze strany učitele. Ten by se měl zaměřovat na 60. léta 

v Československu a na podmínky umožňující obrodný proces. Hlavní body výkladu:  

odsouzení kultu Stalina v SSSR, vznik reformního křídla komunistů, požadavky lidí na změnu 

a rehabilitace procesů 50. let, Antonín Novotný a jeho rigidní stanovisko, Alexander Dubček, 

Manifest Dva tisíce slov… 

 

B)  Práce s textem – Dva tisíce slov  

Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech. To můžeme provést například podle výšky žáků. Poté 

rozdáme pracovní list se zkráceným Manifestem, kdy úkolem žáků je vždy si přečíst část 

textu a následně odpovědět na otázky.169 Po dokončení s žáky společně kontrolujeme práci a 

dáváme potřebné doplňující otázky. Aktivitu reflektujeme tím, že necháme třídu písemně 

jednou větou shrnout nejdůležitější obsah dokumentu. Následně jedinci prezentují své věty 

před třídou. 

 

ZÁVĚR  

A) Zhodnocení hodiny  

Všichni žáci se zamyslí, co se během hodiny dozvěděli nového a co je nejvíce zaujalo. 

Někteří z nich dobrovolně před třídou přednesou své postřehy.  

 

2. hodina – Konec Pražského jara 
Téma: Pražské jaro a invaze vojsk Varšavské 

smlouvy 

                                                 
168 KUBIŠOVÁ, Marta. Modlitba pro Martu, [online] Praha 1968. [Cit. dne: 11. 7. 2019], Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3UaBQSYQCU  
169 Viz. Příloha č. 3 

https://www.youtube.com/watch?v=S3UaBQSYQCU
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený 

a integrující se svět 

Ročník: 9.  

Délka trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Podcenění zájmu Sovětského svazu na 

vývoji v Československu způsobil nízkou 

obezřetnost vedoucích představitelů našeho 

státu, což vyvrcholilo v zásah ozbrojených 

sil „spojenců“, kteří přišli do země potlačit 

„kontrarevoluci“. 

Cíl: Žáci popíší a analyzují příčiny invaze vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa. 

Dílčí cíle: - Žáci vysvětlí průběh událostí po 

21. srpnu 1968. 

- Žáci srovnají postoj 

československé a sovětské strany 

k událostem „Pražského jara“. 

- Žáci navrhnou pamětní desku 

Františka Kriegla. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- komunikativní  

- k řešení problémů 

Pojmy a fakta: Akční program ÚV KSČ, operace Dunaj, 

okupace, KAN, K231, Sokol, Junák, 

Brežněvova doktrína, „Zvací dopis“, 

Brežněvova doktrína 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Samostatná práce 

- Aktivizační metody 

- Motivační aktivita 

Pomůcky:  projektor, internet, prezentace PowerPoint, 

pracovní list, psací potřeby, pastelky (fixy) 
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ÚVOD  

A) Dějiny udatného českého národa – Pražské jaro170  

Jako motivaci jsem opět zvolila audiovizuální ukázku, tentokrát Pražské jaro z cyklu Dějiny 

udatného českého národa, dostupné například na portále YouTube. Po zhlédnutí žáci 

odpovídají na otázky:  Co pro mne bylo nové? Co nové jsem se dozvěděl/a? Co jsem již 

věděl/a z dřívějška? Čemu úplně nerozumím? 

 

B) Výklad – konec Pražského jara a okupace  

V této části výkladu předpokládám seznámení žáků s událostmi druhé poloviny roku 1968.  

Hlavní body výkladu: 

akční program ÚV KSČ, znovu obnovení Sokola a Junáka, vznik KAN a K231, zrušení 

cenzury, otevření hranic, reakce socialistických zemí, Brežněnova doktrína, setkání v Čierne 

nad Tisou, zvací dopis, 21. 8. 1968 – okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, 

internace v Moskvě, Moskevský protocol.  

 

HLAVNÍ ČÁST  

A)  Práce s pracovním listem a audiovizuálními nahrávkami 

Žáci obdrží pracovní list, který v sobě kombinuje různé ukázky z cyklu České století, díl 

Musíme se dohodnout. 171  Samostatně vypracovávají jednotlivé úkoly, učitel třídu obchází, 

kontroluje postup a pomáhá při nejasnostech.172 Během této aktivity žáci analyzují jak jednání 

představitelů Československa v roce 1968, konfrontují je s názory Sovětů, tak  zároveň 

vyjadřují vlastní emoce nad srpnovými událostmi roku 1968.   

 

ZÁVĚR 

1) Pamětní deska 

Závěrem hodiny je reflexe chování představitelů státu v Moskvě, během jednání se sovětskou 

stranou. Žáci již z výkladu vědí, že jediný zástupce československé strany nepodepsal tzv. 

Moskevské protokoly a tím byl František Kriegl. Nejprve můžeme žáky motivovat tím, že se 

jich zeptáme, zda si myslí, že se představitelé státu zachovali správně, tím, že ustoupili 

                                                 
170 Dějiny udatného českého národa: Pražské jaro, [online]. Praha: Česká televize 2010, [cit. dne: 11. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo  
171 Autorem těchto materiálů k využití v hodině je Petr Šimíček a materiály jsou volně dostupné na portále České 
televize v sekci České století v hodině [online]. [Citace dne: 25. 6. 2019] Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/ 
172 Viz. Příloha č. 4 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/
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sovětskému vedení. Přes tuto diskuzi se dostaneme ke jménu právě Františka Kriegela a 

zadáme úkol sepsat text, který by umístili na jeho pamětní desku. Dobrovolníky necháme 

text přednést před třídou.  

 Variace: Aktivitu je možné mezipředmětově spojit s výtvarnou výchovou a žáci 

mohou skutečně výtvarně zobrazit pamětní desku Františka Kriegla.  

2) Reflexe – PĚTILÍSTEK 

Cílem aktivity je pětistupňové shrnutí toho, co se žáci v hodině dozvěděli. Jedná se o velmi 

rychlou, efektivní a hojně užívanou metodu.  

Instrukce:  

- První řádek: název – je doslovný námět nebo téma 

- Druhý řádek: popis – je dvojslovný popis námětu, jaký je 

- Třetí řádek: co dělá – je sestaven ze tří sloves vyjadřujících dějovou složku 

námětu 

- Čtvrtý řádek: pocit – je čtyřslovný výraz ukazující vcítění se do námětu 

- Pátý řádek: formulace podstaty – je snahou v jednom slově vystihnout podstatu 

tématu nebo ji obrazně pojmenovat (metaforou)  

V absolutním závěru přečte učitel s žáky některé pětilístky nahlas.  

 

3. hodina – Nástup „normalizace“ 
Téma: Konec „Pražského jara“ a nástup 

„normalizace“ 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený 

a integrující se svět 

Ročník: 9. 

Délka trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Ukončení obrodného procesu mělo 

dalekosáhlé důsledky jak politické, 

hospodářské, ale zejména společenské. 

Potlačená snaha o změnu režimu vyvolala 

v lidech zklamání, které přerostlo v apatii a 

ztrátu zájmu o veřejný život.  

Cíl: Žáci posoudí, jakými způsoby lze vyjádřit 
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občanskou nespokojenost.  

Dílčí cíle: - Žáci na základě ukázek vyhotoví 

vlastní transparenty odsuzující 

vstup vojsk Varšavské smlouvy 

na území republiky. 

- Žáci na základě ukázky zhodnotí 

atmosféru v srpnu 1968 

v Československu. 

- Žáci popíší a analyzují protestní 

činy tzv. zápalných pochodní a 

zhodnotí jejich význam a vliv na 

obyvatelstvo. 

- Žáci podrobí analýze období tzv. 

Pražského jara 

v Československu.  

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní 

- občanská  

Pojmy a fakta: Okupace, Moskevský protokol, protest, 

zápalná oběť, Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen 

Plocek, Karel Kryl, Gustav Husák, cenzura, 

federace, normalizace 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Motivační aktivita 

- Samostatná práce 

Pomůcky: Internet, projektor, pracovní list, 

audiovizuální nahrávky, čtvrtka, pastelky, 

fixy, papír, psací potřeby 

 

ÚVOD  
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A) Poslech – Bratříčku zavírej vrátka173  

Pustíme píseň od Karla Kryla – Bratříčku zavírej vrátka a žákům rozdáme pracovní listy 

s textem.174 Jejich úkolem je doplnit vynechaná místa v textu podle poslechu. Následně je 

vyzveme, aby si text přečetli ještě jednou a zvýraznili ty části, kterým nerozumí. Pak s nimi o 

těchto částech diskutujeme.  V závěru rozebíráme metafory, které autor v textu použil. Celou 

aktivitu následně reflektujeme tím, že necháme žáky vyjádřit své pocity z písně.  

 

B) Výklad – Nástup normalizace  

V další části hodiny učitel s pomocí PowerPoint prezentace dává žákům výklad následných 

událostí souvisejících s nástupem normalizace. Hlavní body výkladu:  

federalizace státu, změna ve vedení ÚV KSČ – Gustav Husák, lidské zápalné pochodně (Jan 

Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek), ukončení obrodného procesu (znovuzavedení cenzury, 

“pendrekový” zákon, zrušení klubů KAN a K231, Junák a Sokol, politické prověrky a čistky 

ve straně 

V závěru si žáci zapíší krátké poznámky do sešitu.  

 

HLAVNÍ ČÁST   

A) Ne okupaci! 

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy se na ulicích začala objevovat hesla odsuzující tento čin a 

daly by se dnes označit za „streetart“. V této aktivitě tedy opět mezipředmětově propojíme 

dějepis s výtvarnou výchovou. Je zapotřebí mít buď projektor nebo nakopírované obrázky pro 

žáky, na kterých jim učitel ukazuje, jaká hesla se objevovala během a po okupaci. Učitel by 

měl mít některá hesla připravená a dát žákům na vybranou. Pro kreativní žáky lze aktivitu 

upravit v tom smyslu, že heslo vymyslí sami. Úkolem je vytvořit plakát na čtvrtku velikosti 

A4 zobrazující jedno z protestních hesel proti okupaci. Aktivitu reflektujeme tím, že se žáků 

ptáme, zda a kdy má protest smysl.  Můžeme je take nechat hlasovat, zda by oni protestovali, 

nebo by se raději pod pohrůžkou trestu nezapojili. 

Pro ilustraci uvádím některá hesla, která lze použít:  

 „Běžte domů, děti se Vás bojí!“  

 „Ať žije svobodné a nezávislé Československo.“ 

                                                 
173 KRYL, Karel. Bratříčku zavírej vrátka, [online]. Praha: 1969, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=X2KfSihtKFU  
174 Viz. Příloha č. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=X2KfSihtKFU
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 „Ivani, kupte si rifle – poběžíte rychle!“ 

 „Lenine probuď se! Brežněv se zbláznil.“ 

 „Smrt barbarům.“ 

 „Se Sovětským svazem do věčné basy.“  

 „Na dovolenou se nejezdí tanky!“ 

 „Za Dubčeka, za Svobodu – okupantům ani vodu!“ 

  

B) Jan Palach 

Jedním z hrdinů moderní doby je Jan Palach. Nelze však opomíjet ani Jana Zajíce a Evžena 

Plocka. Žáky motivujeme tím, že na pracovním listě rozdáme dopis Jana Palacha, kde 

vysvětluje svůj čin.175 Necháme je text přečíst a následně po nich chceme znát téma, kterým 

se nyní budeme zabývat. Mělo by zaznít jméno Jan Palach.   

 Na projektoru pak promítneme Den, kdy se upálil Jan Palach z cyklu Slavné dny na 

stránce Stream nebo Slavnedny.cz176. Po zhlédnutí videa se žáci vrátí k pracovnímu listu a 

zaznamenávají do dvou sloupců svá tvrzení o činu Jana Palacha. Do jednoho zapíší 

argumenty podporující čin Jana Palacha, do druhého argumenty odsuzující. Po ukončení 

aktivity učitel otevře diskuzi a vyzve třídu, aby dobrovolně sdělila svůj názor i 

s odůvodněním.  

 

ZÁVĚR   
A) SWOT analýza  

Závěrem je celková analýza Pražského jara. Jelikož se jedná o velmi komplexní metodu, je 

vhodné ji využít k ukončení celého tématu, kterým je „Pražské jaro“.  

Jedná se o poměrně rychlou reflexi některých událostí, či osobností a jejich jednání. 

Umožňuje hlubší porozumění problému a kritické myšlení u žáků, zároveň může být velmi 

efektivní zpětnou vazbou pro žáky. Zadáme téma – Pražské jaro a žáci mají samostatně 

popsat dvěma až třemi pojmy do tabulky čtyři oblasti analýzy – silné stránky (S), slabé 

stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T).177 Aktivitu zadáme buď písemně na papír nebo do 

sešitu. 

                                                 
175 Viz. Příloha č. 6 
176 Den kdy se upálil Jan Palach, [online]. Praha: Seznam.cz 2012, [cit. dne: 25. 6. 2019]. Dostupné z: 
https://www.slavne-dny.cz/episode/547775/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden  
177 Pro inspiraci uvádím obrázkové schéma z Wikipedie. SWOT analýza, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT#/media/Soubor:SWOT_cs.svg  

https://www.slavne-dny.cz/episode/547775/den-kdy-se-upalil-jan-palach-16-leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT#/media/Soubor:SWOT_cs.svg
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4. hodina – „Normalizace“ 
Téma: Nástup „normalizace“ 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený a 

integrující se svět  

Ročník:  9. 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Sedmdesátá léta v Československu se 

vyznačovala návratem ke starým poměrům a 

zvrácením veškerých pokusů obrody režimu. 

Proti tomuto počínání se začala však 

formovat silná opozice – disent, spojena 

zejména s Chartou 77.  

Cíl: Žáci vysvětlí a na příkladech doloží, jak 

pokračoval vývoj v Československu v období 

tzv. normalizace. 

Dílčí cíle: - Žáci uvedou příklady změny 

společenských poměrů 

v sedmdesátých letech. 

- Žáci vysvětlí pojem opozice a 

uvedou příklady. 

- Žáci objasní, co to byla Charta 77 

a analyzují její společenský 

význam. 

Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů  

- komunikační  

Pojmy a fakta: Disent, Poučení z krizového vývoje, Charta 

77, Gustav Husák, anticharta, StB, opozice, 

protesty, jaderné elektrárny, dálnice, metro, 

cenzura, politické čistky 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Motivační aktivita 

- Samostatná práce 
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Pomůcky: Projektor, internet, PowerPoint prezentace, 

pracovní listy, psací potřeby, papír, tabule 

 

ÚVOD 

A) Motivační aktivita – BRAINSTORMING178 

Žáky motivujeme jednoduchou otázkou, kterou napíšeme na tabuli: CO JE TO 

NORMÁLNO? (NORMÁLNOST.) Úkolem je formou brainstormingu napsat na papír či do 

sešitu, co vše je k této otázce napadne nebo se mohou rovnou hlásit a odpovídat přímo. Cílem 

aktivity je shromáždit, co nejvíce nápadů. Učitel může myšlenky zapisovat sám, či vybrat ze 

žáků jednoho až dva zapisovatele, kteří myšlenky svých spolužáků zaznamenají. Následně 

odhalíme téma hodiny – „normalizace“. 

 

B) Výklad 

Podáme stručný výklad o proměně poměrů během období tzv. normalizace. Hlavní body 

výkladu: 

Znovuzavedení cenzury, StB, perzekuce, Poučení z krizového vývoje, výstavba v 70. letech, 

protesty a opozice, Charta 77, disent, underground, anticharta 

Následně dojde i k reflexi brainstormingu, když se k úvodní aktivitě vrátíme a reflektujeme, 

spolu se třídou, co měla znamenat ta „normalizace“ a co pro režim znamenala tehdejší 

„normálnost“.  

 

HLAVNÍ ČÁST  

A) Práce s pracovním listem a audiovizuálními materiály  

Pro tuto část hodiny jsem opět využila materiály vytvořené pro České století v hodině 

tentokrát díl „Je to jen rock ’n‘ roll“.179 (Ukázky: – Za jakých okolností se zrodila myšlenka 

Charty 77, Poslání a výjimečnost Charty 77, Podpis a zveřejnění Charty 77) Žáci pracují s 

pracovním listem180 a samostatně zaznamenávají své odpovědi. Stěžejní je v této práci první 

seznámení s Chartou 77 a jejími signatáři, čímž si „připravíme půdu“ pro práci v příští 

hodině, a to s Prohlášením Charty 77.  

 

                                                 
178 HANSEN ČECHOVÁ, Barbara a kol. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha: 
www.scio.cz, 2006, s. 88 
179SOVADINA, Jiří. České století v hodině: Je to jen rock’n’roll. [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-n-roll-1976/  
180 Viz. Příloha č. 7 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-n-roll-1976/
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ZÁVĚR 

A) 10 SLOV  

Následující úkol cvičí v psaní smysluplných zápisů. Představíme téma: Nástup normalizace. 

Žáci si ho poznamenají jako nadpis do sešitu a k němu pomocí odrážek formulují zápis 

z dnešní hodiny, který musí obsahovat pouze deset slov, ne více ani méně.  

B) Reflexe  

V závěru společně s žáky reflektujeme průběh celé hodiny. Dialogem je necháme odpovídat 

na otázky: Co jsem se dnes naučil/a nového? Jak se mi dnes učilo? Co musím do příště 

zlepšit? Co mě bavilo? Co mě nebavilo? Co mi přišlo zajímavé?  

 

5. hodina – Charta 77 a Anticharta 
Téma: CHARTA A ANTICHARTA 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený a 

integrující se svět 

Ročník: 9. 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Československo se v roce 1975 zavázalo, že 

bude dodržovat lidská práva. Když však 

v oblasti jejich dodržování nedošlo k žádné 

změně, rozhodla se československá 

inteligence a osobnosti sepsat tzv. prohlášení 

Charty 77, které získalo značné množství 

podpisů. Jako ofenziva k ní vznikla tzv. 

Anticharta, kterou podepsali všichni oficiální 

prorežimní umělci. 

Cíl: Žáci analyzují text Charty 77 a zhodnotí její 

význam. 

Dílčí cíle: - Žáci porovnají prohlášení Charty 

77 s tzv. Antichartou. 

- Žáci objasní, který ze dvou 

pramenů by podepsali a 

argumentují proč. 

Klíčové kompetence: - k učení  
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- k řešení problémů 

- komunikativní  

- sociální a personální 

Pojmy a fakta: Charta 77, Anticharta, opozice, disent, 

Václav Havel, Marta Kubišová, Jaroslav 

Seifer, Petr Pithart, Ludvík Vaculík, Jan 

Patočka 

Metody a formy výuky: - Motivační aktivita 

- Skupinová práce 

- Samostatná práce 

Pomůcky: Fotografie signatářů Charty 77, pracovní 

listy, text Charty 77,  

ÚVOD 

A) Motivační aktivita 

Hodina je započata tím, že na projektoru (či rozdáme vytištěné) třída vidí celkem sedm 

osobností.181 Je pravděpodobné, že některé poznají okamžitě, jiné ne. Úkolem žáků je pokusit 

se přijít na to, co mají osobnosti na obrázcích společného. Otevřeme diskuzi a necháme je 

popisovat osobnosti na obrázku na základě prvního dojmu a spekulovat. Po několika 

minutách odhalíme, že všechny osobnosti na obrázku jsou signatáři Charty 77.  Následně se 

ptáme, zda někdo z přítomných ví, co to je (či byla) Charta 77.  

 

HLAVNÍ ČÁST  

A) Práce s textem a audiovizuální nahrávkou 

Stěžejní pro tuto vyučovací hodinu je práce s upraveným textem Charty 77 a následné 

porovnání s tzv. Antichartou.  

1. Charta 77 

Třídu rozděláme do skupin po pěti a každé dáme pracovní list se zkráceným textem Charty 77 

a úkoly182. Žáci pracují ve skupinách, vyvozují odpovědi z textu a po dokončení práce 

proběhne společná kontrola. 183 

2. Audiovizuální záznam Anticharta 

                                                 
181 Viz. Příloha č. 8 
182 Viz. Příloha č. 9 
183 Pro nadané žáky je možné aktivitu upravit a ztížit tím, že v textu vynecháme některá slova a žáci je budou 
doplňovat. Pro žáky s plánem pedagogické podpory pak text redukujeme na co nejmenší a stále podstatnou část. 
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Žáků se ptáme na názor, jak mohl podle nich režim reagovat na Prohlášení Charty 77. Pak 

pustíme audiovizuální ukázku z Národního divadla, kde je čtena část textu tzv. Anticharty.184 

Po zhlédnutí necháme žáky vypracovat doplňující otázky na pracovním listě.  

 

ZÁVĚR  

A) Volné psaní 

Zopakujeme třídě, jak režim postupoval proti těm, kteří podepsali Chartu a jak se měli ti, kteří 

naopak podepsali Antichartu. Ukončení celé hodiny a reflexí je zamyšlení každého jednoho 

žáka nad tím, který ze dvou dokumentů by podepsal a proč. Formou, kterou jsem zvolila, 

je tzv. volné psaní – nemá pravidla. Každý žák si tak může vybrat, jakým způsobem své 

myšlenky a argumenty zapíše.185 

6.  hodina - Propaganda  
Téma: Propaganda 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený a 

integrující se svět 

Ročník: 9. 

Délka trvání hodiny: 45 minut (90 minut v případě rozhodnutí 

učitele) 

Generalizace: Oficiální ideologie a garnitura se všemi 

dostupnými prostředky snažila změnit pohled 

veřejnosti na období tzv. Pražského jara 

dobře mířenou „tvrdou“ i skrytou 

propagandou zdůrazňující socialistické 

ideály a podvratné prozápadní živly.  

Cíl: Žáci analyzují pomocí filmové ukázky 

prorežimní propagandu v období 

normalizace.  

Dílčí cíle: - Žáci popíší jednotlivé části 

filmových ukázek podle pokynů 

                                                 
184 ÚSTR. Angažované umění. [online]. [Cit. dne: 12. 7. 2019]. Dostupné z: http://dejepis21.cz/angazovane-
umeni  
185 Hodinu a aktivitu lze propojit mezipředmětově s Výchovou k občanství, kdy se s žáky bavíme o protestu, 
psaní petic, apod. Zároveň jim můžeme zadat úkol – vypracovat text Charty 2019, která reaguje na současné 
politické a vládní dění v zemi.  

http://dejepis21.cz/angazovane-umeni
http://dejepis21.cz/angazovane-umeni
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pracovního listu.  

- Žáci zhodnotí účel a dosah 

komunistické propagandy ve 

filmové produkci v období 

normalizace. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní  

- kociální a personální 

Pojmy a fakta: Propaganda, komunistická ideologie, 

normalizace, Pražské jaro, film, seriál 

Metody a formy výuky: - Skupinová práce 

- Motivační aktivita 

- Samostatná práce 

- Diskuze 

Pomůcky:  Projektor, internet, ukázky ze seriálu, 

pracovní list, psací potřeby 

 

ÚVOD 

1) Motivační aktivita  

Dějiny píší vítězové.186  

Cílem aktivity je seznámit žáky s propagandou ve škole a tím, jak se dějiny dají zkreslit ve 

prospěch ideologie. Rozdáme do dvojic nastříhané karty z materiálu Jednoho světa na 

školách, který porovnává výklad dějin v duchu ideologie a po roce 1989. Úkolem žáků je 

karty roztřídit do dvojic, které vykreslují stejnou událost a určit, který popis je ideologický a 

který ne. Práci společně zkontrolujeme a aktivitu reflektujeme tím, že se ptáme, proč režim 

zkresloval dějiny a proč právě tyto fragmenty. Nakonec napíšeme na tabuli téma hodiny – 

PROPAGANDA a vyzveme určité jedince, aby se pokusili termín definovat. 

 

HLAVNÍ ČÁST 

1) Práce s pracovním listem a audiovizuálním záznamem 

                                                 
186 Autorství aktivity patří Jednomu světu na školách, který jej zpracoval do přehledné metodiky. Dějiny píší 
vítězové, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: https://www.jsns.cz/download-lecture-
material/12095?activityId=17722&lectureId=15627  

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12095?activityId=17722&lectureId=15627
https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12095?activityId=17722&lectureId=15627
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Pokračujeme v hodině rozborem téměř ikonického díla 70. let v Československu Třicet 

případů majora Zemana187, na kterém můžeme demonstrovat normalizační propagandu, 

představující zesměšnění a dezinterpretaci událostí roku 1968. Žákům rozdáme pracovní list, 

který je vytvořen z části mnou a z části jsou použity fragmenty z knihy Dějiny ve filmu.188 

Úkolem je pomocí ukázek puštěných na projektoru odpovědět na otázky a doplnit tabulku.189 

Práce se bude týkat dílu Klauni, který se odehrává v roce 1967 a interpretuje tehdejší kulturu. 

 V první části je potřeba osvětlil alespoň stručně kontext seriálu. „Jedná se o 

propagandistické dílo, které vzniklo k výročí SNB a vysvětluje Pražské jaro z pozice 

normalizační ideologie. Nejedná se o věrný obraz historické skutečnosti, ale ukazuje, jak se 

události roku 1968 oficiálně vykládaly. V dílu se jedná o vyšetřování střelby, ze které je 

podezřelý básník Daneš. Dalšími klíčovými postavami jsou příslušníci SNB – major Zeman a 

poručík Stejskal.“ 190 

Dále pouštíme žákům jednotlivé ukázky. Po každé časově krátké ukázce necháme 

vždy jednoho žáka zrekapitulovat děj a postavy, které se objevují. Jedinci odpovídají na 

otázky v pracovním listě a v závěru doplňují sumarizační tabulku. Aktivitu reflektujeme tak, 

že podněcujeme ve třídě diskuzi a necháme žáky porovnávat ukázku s historickou 

skutečností. 

 

Časové fragmenty seriálu a možné otázky k otevření diskuze a práce s pracovním listem 

1. 2:18 – 3:40  

o Jaké stanovisko zastává mluvčí v této ukázce? Co prosazuje? 

2. 10:35 – 11:28 

o Jak popisuje Daneše?  

3. 20:09 – 23:13 

o Vypiště jména dalších postav a popište co se v ukázce odehrává? 

4. 23:30 – 24:50 

o Co si svědci myslí o Danešovi? 

5. 29:06 – 31:30 

o Co klíčové se v ukázce odehrává? Jaké další postavy se objevují? Jaké mají 

názory?  

                                                 
187 Televizní serial Třicet případů majora Zemana, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/ip/tp_zeman.php  
188 ČÍNÁTL, K. Dějiny ve filmu, s. 216 
189 Viz. Příloha č. 10 
190 ČINÁTL, K. Dějiny ve filmu, s. 213 - 214 

http://www.totalita.cz/ip/tp_zeman.php
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6. 33:11 – 38:50  

o Co se v ukázce odehrává? Jaký má význam?  

ZÁVĚR 

A) Reflexe 

V závěru hodiny pracují žáci ve dvojicích a společně porovnávají své odpovědi v pracovních 

listech. Poté je vyzveme, aby společně v daných dvojicích formulovali účinnost komunistické 

propagandy pomocí seriálu Třicet případů majora Zemana.  Na závěr své formulace sdělí 

spolužákům. 

 

7. hodina – Život v době „normalizace“ 
Jelikož historická analýza v první části práce neobsahuje sumarizované informace o podobě 

kulturní scény a životě lidí v normalizaci, zařadila jsem do návrhu postupu této hodiny i 

informace pro učitele, ze kterých je možno vycházet při výkladu.  

Téma: Život v době „normalizace“ 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený a 

integrující se svět 

Ročník: 9. 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Ačkoliv změna režimu a politických 

představitelů států vede k určitým změnám 

společnosti, stále zůstávají některé věci 

neměnné. Lidé pořád vedou své vlastní 

životy. 

Cíl: Žáci vysvětlí rozdíly mezi životem lidí dnes 

a v době tzv. normalizace. 

Dílčí cíle: Žáci si prostřednictvím názorně 

demonstrační metody ověří, jak náročné bylo 

žití v období tzv. normalizace 

v Československu, co se týče dostupnosti 

zdrojů. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů  

- komunikativní  
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- sociální a personální 

Pojmy a fakta: hudba v době normalizace, kultura, 

underground, TUZEX, bony, spartakiáda, 

propaganda 

Metody a formy výuky: - Názorně-demonstrační metoda 

- Motivační aktivita 

- Frontální výuka 

- Skupinová práce 

- Samostatná práce 

Pomůcky:  Projektor, internet, pracovní list Tuzex 

 

ÚVOD 

A) Motivace – Hudební ukázka  

Cílem metody je aktivizovat a motivovat žáky k dalšímu učivu týkající se zejména kulturního 

života v období normalizace. Prostředkem pro tuto aktivitu je krátké video dostupné na 

portále youtube, které žáky seznamuje se Spartakiádou. Jedná se o krátký sestřih na píseň 

Poupata od Michala Davida191 Po shlédnutí videa následují otázky:  

- Jak se Vám ukázka líbila? Jakým slovem byste popsali hudbu použitou v ukázce?  

Myslíte si, že bylo náročné sestavy secvičit?  Kdo se Spartakiády účastnil? Jaký 

byl podle Vašeho názoru její účel? Byla podle Vás Spartakiáda ve své době 

populární? Proč ano, proč ne?  

 

HLAVNÍ ČÁST   
1) Výklad 

Informace pro učitele:  

V hodině seznamujeme žáky s kulturou a každodenním životem v období tzv. normalizace 

v Československu. Jako inspirace všedního života může sloužit metodika dostupná na 

stránkách Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK a ilustruje nejdůležitější fragmenty 

všedního konzumního života v daném obdobé.192 Dále představujeme „všeobecně“ známé 

osobnosti tehdejší kultury, jejichž jména rezonují společností do teď a doprovázíme výklad 

                                                 
191DAVID, Michal. Poupata. [online]. [Citace dne: 5. 7. 2019] Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=w-v02Jx99CE  
192 Materiál je zdrojován na stránky Spolecnost89.cz, Céčka, vitacit a holky z naší školky, [online]. [Cit. dne: 28. 
6. 2019].  Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/files/2015/03/céčkavitacit-a-holky-z-naš%C3%AD-
školky.pdf] 

https://www.youtube.com/watch?v=w-v02Jx99CE
http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/files/2015/03/céčkavitacit-a-holky-z-naš%C3%AD-školky.pdf
http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/files/2015/03/céčkavitacit-a-holky-z-naš%C3%AD-školky.pdf
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příslušnými audiovizuálními ukázkami.  U zakázané a nepodporované kultury zmíníme filmy 

jako Skřivánci na niti či Ucho. Je dobré připomenout, že v této době je stále zakázaný Junák a 

Skaut a jedinou možností uplatnění dětí byl Pionýr a Československý svaz socialistické 

mládeže. Z hudby pak představujeme žákům Martu Kubišovou, Karla Kryla a Waldemara 

Matušku. Jejich tvorbu doplňujeme ukázkami na internetu, či rovnou v prezentaci. Žáci se 

následně zamýšlí nad tím, v čem mohla být jejich tvorba „nevhodná“ pro společnost a pro 

režim.  

Nesmí být opomenuta ani tvorba Plastic people of the Universe, kdy je třeba osvětlit 

žákům, proč byl komunistický režim proti poslouchání takové hudby a kdo to byly tzv. 

máničky. Po ukázce právě PPOTU je možnost otevřít s žáky debatu nad tím, jak na ně hudba 

této kapely působí, zda se jim líbí a „jací lidé“ podle nich takovou hudbu mohli poslouchat a 

podporovat. Je dobré ptát se žáků, proč byla taková hudba „nebezpečná“. (Následně jsou žáci 

seznámeni s procesem proti Plastic People of the Universe) Zároveň můžeme jmenovat 

zástupce punku, kdo to byli depešáci apod. Z tvorby jmenujeme filmy a seriály, na kterých je 

možno deklarovat komunistickou propagandu. Pro příklad uvádím alespoň některé: 

Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková a seriály: Třicet případů majora 

Zemana, Žena za pultem, Chalupáři, Nemocnice na kraji města. Je pravděpodobné, že si žáci 

všimnou, že všechna tato produkce je i nadále k vidění v televizi a stanice je opakují. 

Z povolené hudby seznámíme žáky se jmény jako Karel Gott, Michal David, Jiří Schelinger, 

Václav Neckář, Helena Vondráčková a jejich tvorbou.  

V ohledu každodenního života je cílem této hodiny a výkladu pokusit se předat žákům 

pochopení, jak se měl „běžný člověk“ tehdejší doby.  Tento výkladový oddíl lze uvést rčením: 

Fronta jako na banány. Můžeme se žáků tázat, zda toto slovní spojení znají, v jakém ohledu 

se používá a na co poukazuje. Dedukcí by měli být žáci schopni přijít na to, že odkazuje 

k dobám právě komunismu v Československu a tehdy všudypřítomným frontám na zboží 

v obchodech. Mělo by být poukázáno na to, že komunistický režim podporoval konzumní 

život člověka. Většina měla šanci velmi slušné životní úrovně díky domku či bytu, autu a 

chatě, tudíž neměli „důvod si stěžovat“. Člověk byl orientovaný na to, co má, a nikoliv na to, 

co mu schází (svoboda). Zároveň je třeba ukázat jim druhou stránku tehdejších poměrů právě 

v nechvalně známých „frontách téměř na všechno“. Většina žáků si pravděpodobně do té 

doby neuvědomí, že panelové domy a sídliště jsou produktem právě těchto dob, o kterých se 

učí a že ačkoliv oni mohou byty s umakartovými jádry vnímat jako něco nemoderního a 

„ošklivého“, v té době to bylo nejprestižnější bydlení. K ilustraci bytových interiérů může 

posloužit článek na portálu idnes.cz: Husákovo 3+1. Podívejte se, jak jsme žili za 
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socialismu193 nebo známá scéna z filmu Vesničko má středisková, kdy hlavní hrdina Otík si 

prohlíží nový byt, který dostal ke své nové práci. Posledním fragmentem výkladu je pak 

fenomén Tuzexu. Měli bychom žáky seznámit s tím, jak probíhal nákup v Tuzexu, co zde bylo 

možno zakoupit, co jsou to bony, a kdo to byli „veksláci“. Na to pak navazuje následující 

aktivita. 

 

B) Názorně-demonstrační aktivita  

FIKTIVNÍ NÁKUP V TUZEXU194 

Cílem metody je propojit finanční gramotnost žáků s historií. Pro tuto aktivitu je zapotřebí 

předchozí přípravy: nakopírovaný dostatek „peněz“ tehdejší doby a odběrních poukazů tzv. 

bonů. Je vhodné předem vybrat dva žáky, ze kterých uděláme „veksláky“. Těm připravíme do 

zásoby dostatek bonů, aby měli, co „vekslovat“. Jsou instruováni tak, že na začátku je pevný 

směnný kurz – který si stanovíme my, avšak dáme jim také pokyn, že v průběhu aktivity 

mohou svůj kurz měnit s ohledem na poptávku po bonech. Jejich cílem je co nejvíce vydělat, 

ale měli by být upozorněni, že by jejich „hodnoty“ měly být pro lidi reálné.   

Samotná aktivita začíná tím, že každému žákovi přiřadíme seznam věcí, které mohou 

v Tuzexu pořídit. Jsou vyzváni, aby si každý vybrali, co chtějí dnes během jedné návštěvy 

v Tuzexu nakoupit. Každému žákovi je pak přiřazen jiný obnos peněz, na základě jejich 

výplaty. Někdo se tak dostává do role zdravotní sestry, jiný horníka, atp. Tyto role je možno 

přiřazovat náhodně, losem, či je můžeme mít předpřipravené předem. Pro inspiraci uvádím 

výčet cca 25 profesí s jejich tehdejší měsíční hrubou mzdou.195 Ve třetím sloupci pak 

následuje reálný obnos, se kterým může daná osoba v nákupu disponovat.   

 

Žáci jsou následně vyzváni, aby na základě svého platu uskutečnili svůj nákup v Tuzexu. Je 

pravděpodobné, že poté, co dostanou svůj plat zjistí, že si všechno nemohou dovolit, tudíž 

musí zvažovat, co ze seznamu „obětují“ a co nikoliv. Po určité době možná některým žákům 

dojde, že přece nemohou utratit veškerý svůj měsíční plat za to, co si chtějí koupit v Tuzexu.  

Záleží na nás a časových možnostech, zda k aktivitě Tuzex přidáme i následující variaci.  

                                                 
193 Jak jsme žili za socialismu. [online], [Cit. dne: 21. 3. 2019] Dostupné z: https://www.idnes.cz/bydleni/na-
navsteve/husakovo-3-1-podivejte-se-jak-jsme-zili-za-socialismu.A071009_160805_dum_stavime_web] 
194 Viz. Příloha č. 11 a 12 
195 V tomto ohledu je třeba brát dané platy orientačně, samozřejmě, že vhodnější by byly mzdy čisté, avšak na 
internetu jsem dohledala pouze hrubé. Platy za komunismu a dnes, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://finexpert.e15.cz/platy-za-komunismu-a-dnes  

https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/husakovo-3-1-podivejte-se-jak-jsme-zili-za-socialismu.A071009_160805_dum_stavime_web
https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/husakovo-3-1-podivejte-se-jak-jsme-zili-za-socialismu.A071009_160805_dum_stavime_web
https://finexpert.e15.cz/platy-za-komunismu-a-dnes
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Pokud se však rozhodneme pro „zkrácenou“ verzi, po nákupu v Tuzexu se žáci vrací do 

svých lavic, stejně jako veksláci.  Následuje reflexe dané aktivity – co se žákům líbilo, co se 

jim nelíbilo, co se povedlo, co nepovedlo, apod. 

 

Variace na TUZEX 

Žití v období „reálného socialismu“ nebylo pouze o tom, co si kdo chce koupit v Tuzexu za 

bony. Lidé museli z něčeho žít, museli platit nájmy, živit rodinu apod.  Pokud je na aktivitu 

dostatek času, může učitel za každou profesí sepsat jednoduchý příběh dané osoby, který si 

připraví předem.  V této propracovanější formě je vhodné „hře“ věnovat celou hodinu.  Jak 

jsem již zmínila výše, je vcelku ideální propojit danou aktivitu s předmětem Výchova 

k občanství a konkrétně s učivem Finanční gramotnost.  

Pro zjednodušení práce může vyučující rozřadit žáky do skupinek, které budou představovat 

modelové rodiny. To samozřejmě záleží na počtu žáků ve třídě a jejich ochotě spolupráce ve 

skupině. V první části aktivity by měla nastat motivace – proč danou aktivitu zařadit do 

výuky? Následuje rozřazení žáků do předem připravených modelových rodin. Každá 

modelová rodina má svůj příběh – členové, kolik vydělávají, za co rodina platí a utrácí apod. 

Na základě toho žáci sestavují rozpočet domácnosti. Po sestavení rozpočtu můžeme jako 

moderátor dávat rodinám úkoly. Například: Chceš jít večer s partnerem do divadla. Lístek tě 

bude stát určitý obnos peněz. Zároveň ale musíš nejmladšímu dítěti pořídit nové tenisky.  

V této aktivitě se nekladou meze představivosti pedagoga, je však potřeba, aby měl dobře 

připravené příběhy a situace a zároveň se orientoval v tom, co bylo dostupné v té době a jaké 

byly orientační ceny.  

 

REFLEXE  

A) Názorová škála 

Provádíme jednoduchou reflexi hodiny na základě názorové škály. Úkolem žáků je postavit 

se na přímku, skrz třídu (lze použít čar na linoleu) a vyjádřit, jak se jim hodina líbila. Ti, kteří 

budou stát nejblíže k tabuli jsou s uplynulou vyučovací hodinou naprosto spokojeni a ti, kteří 

budou stát na druhém konci třídy u zdi naopak nespokojeni. Po vyjádření postoje žáků 

vyzveme některé, aby uvedli konkrétní příklady toho, co se jim líbilo a co ne.  

8. hodina – Cesta ke svobodě 
Téma: Cesta ke svobodě  

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený a 
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integrující se svět 

Ročník: 9. 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Každý člověk má právo na svobodu. Pokud 

je svoboda národa dlouhodobě a 

systematicky potlačována, mají lidé právo se 

vzbouřit. Lidé jsou ochotni jít do „boje“ 

s vládnoucí elitou za lepší budoucnost a 

životy svých dětí. Krize celého Východního 

bloku a unavenost starého aparátu umožnila 

na konci 80. let v Československu vzbouření 

nespokojených obyvatel republiky.  

Cíl: Žáci analyzují a na příkladech doloží dějinné 

události konce 80. let v Československu. 

Dílčí cíle: - Žáci vysvětlí příčiny událostí roku 

1989 v Československu. 

- Žáci analyzují chování režimu 

v 80. letech v Československu. 

- Žáci zhodnotí listopadové události 

roku 1989 v Československu. 

- Žáci uvedou příklad opozice proti 

komunistickému režimu a jeho 

představitelé. 

- Žáci popíší, jak byli disidenti 

prezentováni oficiálnímu 

sdělovacími prostředky. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní 

- sociální a personální 

Pojmy a fakta: 1989, disent, underground, Václav Havel, 80. 

léta, Sametová revoluce, Národní třída, 

demonstrace na Letné, Palachův týden, 
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Svatořečení Anežky České, pád Berlínské 

zdi, demokracie 

Metody a formy výuky: - Motivační aktivita 

- Frontální výuka 

- Samostatná práce 

- Diskuze 

- Přednáška 

Pomůcky: Projektor, internet, prezentace PowerPoint, 

pracovní list, psací potřeby, sešity 

 

ÚVOD 

A) Aktivizace – Poslech písně – Sametová196 

Promítneme videoklip od skupiny Žlutý pes – Sametová.  Po doposlechnutí je otevřena 

diskuze s některými otázkami: Jak na tebe píseň působí? Co podle tebe píseň oslavuje? Jaká 

je nálada aktérů videoklipu? Jak rozumíš textu písně? 

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Výklad 

Hlavní pojmy k výkladu:  

disent, Václav Havel, underground, Občanské fórum, 80. léta v Československu, studenti, 

události ve světě v roce 1989, listopad 1989, Palachův týden, demonstrace na Albertově 

(Národní třídě), setkání na Letné, pád Berlínské zdi, Svatořečení Anežky České, Václav 

Havel prezidentem. 

 

B) Práce s pracovním listem – karikaturou  – DIKOBRAZ  

Prostřednictvím pracovního listu jsou žáci seznámeni s karikaturou.197 V samotném počátku 

vysvětlíme, co to karikatura je – že se jedná o zjednodušený, často zesměšňující obraz.  

Zároveň si na této aktivitě třída ověří nástroje komunistické propagandy v Československu, 

která byla vedena proti disentu, zejména jeho vůdčí osobnosti, Václavu Havlovi. Žáci ve 

dvojicích odpovídají na otázky a úkoly v pracovním listu. Po stanoveném časovém limitu 

proběhne společná kontrola. Aktivitu reflektujeme tím, že chceme po žácích zrekapitulovat, 

                                                 
196 Žlutý pes. Sametová. [online]. Praha: 1994, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.mojevideo.sk/video/4d4f/zluty_pes_sametova.html  
197 Viz. Příloha č. 13 

https://www.mojevideo.sk/video/4d4f/zluty_pes_sametova.html
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jak režim vykreslil Václava Havla. Zároveň otevřeme diskuzi nad tím, zda je dnes takové 

chování zákonem povolené a od jaké fáze se jedná o hanobení dobrého jména a pomluvu.198  

 

ZÁVĚR  
A) Reflexe hodiny – JEDNO SLOVO 

Metoda zvolená pro ukončení a reflektování se nazývá JEDNO SLOVO. Úkolem žáků je 

zamyslet se nad událostmi, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu. 

Třídu vyzveme, aby každý sám na papír, do sešitu, či na stíratelnou tabulku (pokud jsou 

k dispozici) shrnuli Sametovou revoluci a následný vývoj jedním jediným slovem. Žáci 

představují svým spolužákům a učitelům slova, která zvolili i s odůvodněním. 

9. hodina – Obnova demokracie 

                                                 
198 K ilustraci dnešní formy „karikatury“ můžeme prezentovat tvorbu TMBK na sociálních sítích, který formou 
koláží zesměšňuje současné politiky.  

Téma: Obnova demokracie  

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – 

Rozdělený a integrující se svět 

Ročník: 9. 

Doba trvání hodiny: 45 minut (90 min) 

Generalizace: Výsledkem událostí listopadu 1989 a 

předchozího vývoje byl po 41 letech pád 

komunistického režimu v Československu 

a obnova demokracie, která však v mnoha 

lidech probudila zklamání.  

Cíl: Žáci demonstrují, jaké emoce v nich 

vyvolávají události listopadu 1989 

v Československu. 
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Dílčí cíle: - Žáci porovnají analyzují 

příčiny událostí 1989 

v Československu. 

- Žáci navrhují možnosti dalšího 

vývoje v Československu v 90. 

letech 20. století. 

- Žáci popíší důsledky událostí 

roku 1989 v Československu. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní  

Pojmy a fakta: Demonstrace na Václavském náměstí, 

demonstrace na Letné, Národní třída, 17. 

listopad 1989, demokracie, protest 

Metody a formy výuky: - Motivační aktivita 

- Diskuze 

- Práce s audiovizuálními 

záznamy 

- Frontální výuka 

- Samostatná práce 

Pomůcky: Pracovní list Hexagon, internet, projektor, 

audiovizuální záznamy, papír, psací 

potřeby 
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ÚVOD  

A) Motivační aktivita – HEXAGON 

S touto metodou opět přišel Tajný učitel 199na svém internetovém blogu. Cílem aktivity je 

analyzovat příčiny pádu komunistického režimu v Československu. Žáci pomocí této metody 

musí odhalovat příčiny a důsledky, propojovat jednotlivé události a odpovídat tak na dvě 

zásadní otázky: Proč a jak? Otázkou tedy je: Proč došlo k pádu komunistického režimu 

v Československu v roce 1989? Doprostřed pracovního listu200 si žáci napíší buď tuto 

klíčovou otázku nebo pouze téma: Rok 1989 v Československu. S pomocí učebnice, sešitů či 

internetu následně propojují ostatní pojmy do polí. Stěžejní je, že ze všech ostatních polí mají 

jít šipky do středu. Pro ilustraci tedy ve středu může být Pád komunismu v Československu 

v postranních pak můžou mít pojmy jako Občanské fórum, 17. listopad 1989, disent apod. Po 

uplynutí zhruba 15 minut, kdy žáci pracují obejdeme třídu a společně s žáky diskutujeme, 

proč zvolili zrovna ty události.  

HLAVNÍ ČÁST 

A) Práce s audiovizuálními ukázkami  

Nepostradatelnou součástí výuky soudobých dějin, jsou audiovizuální nahrávky. Těch je 

právě k posledním čtyřiceti letům dvacátého století naší republiky velké množství. Pro účely 

této hodiny jsem vybrala asi nejznámější z nich:  

1. První záběry ze 17. listopadu 1989 na Národní třídě201 

Vzhledem k tendenci filmařů zprostředkovávat soudobé dějiny divákovi, může učitel využít 

ukázky z různých zdrojů. Nejvhodnější je samozřejmě zvolit autentické záběry, pořízené 

přímo na Národní třídě toho dne roku 1989. Pro účely ukázky však může posloužit i díl 

                                                 
199 TAJNÝ UČITEL, Hexagon, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://tajnyucitel.wordpress.com/category/metody/  
200 Viz. Příloha č. 14 
201 První vysílání záběrů ze 17. listopadu 1989 na Národní třídě, [online]. [Cit. dne: 21. 3. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=f2fGdV43hhk  

https://tajnyucitel.wordpress.com/category/metody/
https://www.youtube.com/watch?v=f2fGdV43hhk
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populárně naučného seriálu Vyprávěj!202, kde se právě jeden díl věnuje studentské 

demonstraci 17. listopadu. Toto zpracování však dává dohromady autentické dobové 

materiály s těmi, co vytvořili filmaři v současné době.  

Pustíme na projektoru video prvních záběrů ze 17. listopadu 1989 na Národní třídě 

v celé délce 4:50.  Po shlédnutí pokládáme žákům otázky:  

- Jak na Vás nahrávka působí? Jaká panuje mezi lidmi atmosféra? Jak se chovají 

demonstranti? Jak se chovají pořádkové složky? Poznáte z jejich výrazů, jak se 

cítí? Jak byste popsali situaci na nahrávce? Rozeznáte, co lidé říkají/zpívají?  

Reflexe spočívá ve vyjádření emocí, které žáci u nahrávky cítili a zároveň v diskuzi nad tím, 

jak vývoj mohl pokračovat dál: Jak jste se cítili, když jste se na ukázku dívali? Popište své 

emoce. Jak podle vás pokračoval vývoj událostí? Co se podle vás dělo dál? Jak reagovali 

občané na události na Národní třídě? Jak reagoval režim?203  

ZÁVĚR 

A) Opakování – Metoda 3 – 2 – 1  

Cíkem žáků je na papír napsat: 3 věci, které si z hodiny (videí) pamatuje, 2 otázky pro 

spolužáky a 1 doplňující otázku pro učitele (nebo věc, která jim přišla zajímavá). V závěru 

si práci vybereme vybere a na otázky učitele můžeme odpovědět hned, či si odpovědi 

připravit do příští hodiny. Otázky pro spolužáky a informace, které si žáci zapamatovali 

můžeme následně využít v opakujícím testu k uzavření látky.  

10. hodina – Počátky 90. let 20. století v Československu 
Téma: Počátky 90. let 20. století v Československu  

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Rozdělený 

a integrující se svět 

Ročník: 9. 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

                                                 
202 Vyprávěj, [online]. [Cit. dne: 21. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-
vypravej/212522161400007-17-listopad-1989/  
203 Mimo těchto jmenovaných ukázek je ještě nepřeberné množství dobového materiálu – demonstrace na 
Václavském náměstí, demonstrace na Letné, vyhlášení stávky divadel apod.  Můžeme v hodině použít buď 
autentické záběry nebo reprodukce v nejrůznějších filmech a seriálech. (Například Vyprávěj, České století) Za 
pozornost stojí také Jak nás viděl svět dostupné na portále YouTube. Jedná se o dokument mapující, jak události 
listopadu 1989 v Československu prezentovala zahraniční média. 
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/212522161400007-17-listopad-1989/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/212522161400007-17-listopad-1989/
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Generalizace: Všeobecný optimismus způsobený pádem 

komunismu v Československu a 

znovuobjevená svoboda a nepřipravenost 

nové vládnoucí skupiny zapříčinil některé 

fatální následky. 

Cíl: Žáci analyzují možnosti dalšího vývoje 

v 90. letech v Československu. 

Dílčí cíle: - Žáci popíší a srovnají zásadní 

změny týkající se státního zřízení 

po pádu komunismu 

v Československu. 

- Žáci jmenují problematické 

aspekty změn v 90. letech 

v Československu. 

- Žáci zhodnotí celý tematický 

celek Československo v letech 

1968–1989. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní 

- sociální a personální 

Pojmy a fakta: Restituce, privatizace, investiční fondy, 

kuponová privatizace, ODS, Václav Klaus, 

Václav Havel, Vladimír Mečiar, tržní 

ekonomika, ekonomická reforma, 

liberalizace 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Přednáška 

- Motivační a opakující aktivita 

- Názorně-demonstrační metoda  

- Skupinová práce 
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- Samostatná práce 

Pomůcky:  Projektor, PowerPoint prezentace, tabule, 

tajenka, papír, psací potřeby, čtvrtky, fixy, 

materiály k aktivitě tělesné funkce 

ÚVOD  

A) Opakování a motivace 

Žáci vyluští jednoduchou křížovku, kterou učitel buď promítne na projektoru, nebo ji načrtne 

na tabuli.204 Vyluštěním tajenky odhalí žáci klíčový pojem demokracie, který souvisí 

s počátkem 90. let v Československu.205 Aktivitu reflektujeme tím, že třída definuje pojem a 

řízeně diskutuje nad významem demokracie pro ně osobně.  

HLAVNÍ ČÁST  

A) Výklad 

Cílem výkladu je nastínit, jak pokračoval vývoj v Československu po obnově demokracie a 

některé problémy, se kterými se představitelé státu museli v prvních letech potýkat a který po 

prvotní euforii obyvatel u velkého množství podnítil spíše zklamání, než pokračující nadšení. 

Hlavní body výkladu:  

Restituce, privatizace, odstranění vedoucí úlohy KSČ, ekonomická a sociální reforma, 

Václav Klaus, ODS, Vladimír Mečiar, vztah Čechů a Slováků 

B) UKONČENÍ TEMATICKÉHO BLOKU 1968–1989  

K ukončení celého tématu v hodině jsem zvolila metodu s názvem TĚLESNÉ FUNKCE 

z učebnice Efektivní výukové nástroje pro učitele od Paula Ginnise206. Je potřeba předem si 

připravit třídu (odsunout lavice ke straně) a některé pomůcky: karty (ideálně čtvrtky formátu 

A4), na kterých jsou napsaná data a události z daného období. Karty rozdáme některým 

                                                 
204 Viz. Příloha č. 15 
205 Viz. Příloha č 13 
206 GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka = The 
teacher's toolkit: raise classroom achievement with strategies for every learner. Vydání druhé, v Euromedia 
Group, a.s., první. Praha: Euromedia Group, 2019. xxiii, s.79-80 
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žákům – ostatní instruují, kam se mají postavit. Úkol je jednoduchý – vytvořit přes celou třídu 

živou časovou osu. Nejprve se řadí data, následně události na pomyslnou či vyznačenou čáru.  

Data na kartách: Události na kartách: 

Jaro 1968 Počátek Pražského jara 

21. 8. 1968 Okupace vojsk Varšavské smlouvy 

1.1. 1977 Vznik Charty 77 

Leden 1989 Palachův týden 

28. 10. 1989 Demonstrace k výročí vzniku republiky 

12.11. 1989 Svatořečení Anežky České 

17. 11. 1989 Demonstrace na Albertově/Národní třídě 

19. 11. 1989 Vznik Občanského fóra 

25. a 26. 11. 1989 Demonstrace na Letné 

29. 12. 1989 Václav Havel prezidentem 

Zpětnou vazbu provedeme dotazováním žáků, jak se jim pracovalo, zda pro ně byla aktivita 

náročná, či složitá, co se nového dozvěděli, co naopak „bezpečně znali“. Pokud zbývá čas, 

mohou žáci jednotlivé karty graficky doplnit – vybarvit, něco k nim přikreslit a následně je 

vylepíme na stěnu třídy jako velkou časovou osu.  

ZÁVĚR  

A) Zhodnocení celého tematického bloku  

Žáci formou jednoduché zpětné vazby hodnotí dosavadní učení o soudobých dějinách 

v Československu. Zároveň mohou hodnotit a oznámkovat učitele za jeho schopnosti. Cílem 

je, aby žáci na kus papíru anonymně (nebo i podepsaní) reflektovali, co se jim na hodinách 

líbilo, co se jim nelíbilo, co by zlepšili, čeho by příště chtěli více. Jak jsem již zmínila výše 

mohou přidat také jakési „vysvědčení“ pro učitele, kde ho mohou hodnotit v předem daných 

kategoriích (výklad, zábavnost, spravedlivost, srozumitelnost, zapálení, připravenost, znalost 

a odbornost, ochota apod.) nebo si sami mohou tyto oblasti určit.  I když se může tato forma 

zpětné vazby zdát jako naprostá ztráta času, nepodceňovala bych její význam. Ano, učitel 

dává svou „kůži na trh“ a může se dočíst něco, co se mu nebude líbit, ale i to ho jistě posune 

dál, což je hlavní smysl této profese – vylepšovat sebe a své hodiny.  
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5.2. Gymnázia a střední školy 
  

Cílem této práce je návrh didaktického postupu nejen pro základní školy, ale také pro 

gymnázia z důvodu odlišnosti těchto dvou úrovní vzdělávání. Je nanejvýš pravděpodobné, že 

student gymnázia bude ve čtvrtém ročníku již vybaven elementární znalostí o nejdůležitějších 

událostech v letech 1968–1989 v Československu. Musím podotknout, že na gymnaziální 

úrovni by výklad měl být odbornější a podrobnější. Je dobré si uvědomit i to, že na 

gymnáziích často dochází k fragmentaci studentů vlivem výběrových seminářů, které rozšiřují 

základní učivo a umožňují hlubší práci právě s prameny, audiovizuálními záznamy, 

aktivizačními metodami, realizaci projektů apod. Jelikož nejsem učitelka na gymnáziu, 

nemohu zde proklamovat, jak tam probíhá výuka dějepisu a pravděpodobně každá škola si 

koncepci tvoří sama. Ze své zkušenosti studia na gymnáziu vím, že „standartní“ hodiny jsou 

koncipovány spíše výkladově a volitelné semináře bývají zaměřeny spíše prakticky a na 

dovednosti.  

Pro tuto práci jsem tedy zvolila oddělení hodin základních – výkladových s méně 

aktivizačními metodami a rozšiřujících pro hodiny seminářů určených právě pro hlubší práci 

s prameny atd. Samozřejmě je možné si aktivity navržené do jednotlivých hodin upravit podle 

potřeby a seminářové práce zařadit do běžné hodiny.  Standardní hodiny jsou koncipovány 

primárně jako 45minutové, semináře pak počítají s větší časovou dotací (2x45 minut).  

 

5.2.1. „Standartní“ hodiny 

1. hodina – Obrodný proces „Pražské jaro“ a jeho ukončení 
Téma: Pražské jaro a jeho ukončení 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Délka trvání hodiny: 2x45 minut 

Generalizace: Celospolečenské problémy a uvolnění 

poměrů v Sovětském svazu napomohli ke 

zformování obrodného proudu 

v Československu v 60. letech, který si kladl 

za cíl zlepšení žití lidí v zemi, avšak neměl 
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v úmyslu odstranit starý režim.  

Cíl: Žáci posoudí význam svobody pro 

jednotlivce i pro společnost.  

Dílčí cíle: - Žáci popíší vývoj historických 

událostí v Československu v 60. 

letech. 

- Žáci na základě práce 

s audiovizuálními materiály 

analyzují atmosféru roku 1968 

v Československu. 

- Žáci zhodnotí význam činu Jana 

Palacha, Jana Zajíce a Evžena 

Plocka v kontextu dějinných 

událostí. 

- Žáci navrhují možné alternativní 

scénáře vývoje v Československu 

v 60. letech 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní 

- občanská  

- sociální a personální 

Pojmy a fakta: Pražské jaro, demokratizace, cenzura, KAN, 

K231, Akční program, Alexander Dubček, 

okupace, invaze, 21. 8. 1968, Jan Palach, Jan 

Zajíc, Evžen Plocek, protest 

Metody a formy výuky: - Diskuze 

- Volné psaní 

- Motivační aktivita 

- Frontální výuka 

- Samostatná práce 

- Diskuze, dialog 

Pomůcky: Projektor, internet, video ukázky, papíry, 
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psací potřeby,  

 

Oproti základní škole je tato hodina koncipována do dvou pětačtyřicetiminutových lekcí. Je to 

z toho důvodu, že se jedná o rozsáhlé téma, které by mělo na střední škole být vykládáno 

komplexněji. Zároveň zde není jasná dělící čára mezi první a druhou hodinou, předpokladem 

pro efektivní zvládnutí této lekce je učitelova schopnost organizace času a samozřejmě práce, 

stejně jako reflexe a opakování.  

 

ÚVOD  

A) Myšlenková mapa  

Cílem této aktivit je efektivně zopakovat dosavadní znalosti žáků a utřídit myšlenky a nápady.  

Předneseme pojem Pražské jaro a žáci mají za úkol graficky znázornit veškeré nápady, 

postřehy a myšlenky, které je k danému tématu napadnou na papír. Aktivita ukončíme reflexí, 

kdy sami žáci hodnotí, co všechno si k pojmu Pražské jaro vybaví ze základní školy či 

z jiných zdrojů.  

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Motivační aktivita  

Alexander Dubček  

Pustíme na projektoru reportáž České televize o Alexandru Dubčekovi207. Úkolem je pozorně 

poslouchat reportáž a následně odpovědět na otázky, které buď sdělíme ústně, napíšeme na 

tabuli, či promítneme na projektor.  

- Jak hodnotí reportéři Alexandra Dubčeka? Jaké významné aspekty jste v reportáži 

zaznamenali? Jak skončil život Alexandra Dubčeka?  

Po společném zodpovězení otázek proneseme nejdůležitější a sumarizační otázku: Kdo to byl 

Alexander Dubček a proč se o něm učíme? Pokračujeme se třídou v řízené diskuzi. 

 

B) Výklad  

Žáci jsou seznámeni s hlubším kontextem Pražského jara a jeho následného konce vpádem 

vojsk Varšavské smlouvy na území Československa a zastavení tzv. obrodného procesu 

Socialismu s lidskou tváří. Hlavní body výkladu: 

                                                 
207 Česká televize. Alexander Dubček, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-4-13 

https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-4-13
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Ekonomická krize a ekonomická reforma – Ota Šik, tržní mechanismy, liberalizace poměrů – 

kritika dogmatismu, napětí mezi kulturou a vládnoucí elitou, požadavek tvůrčí svobody, IV. 

Sjezd spisovatelů, lednové plénum 1968, Alexander Dubček, socialismus s lidskou tváří, 

KAN, K231, změny ve vedení státu – Oldřich Černík, Josef Smrkovský, Ludvík Svoboda, 

Akční program ÚV KSČ, krize reformy, Dva tisíce slov, XIV. sjezd KSČ, Brežněvova 

doktrína, Varšavský dopis, setkání v Čierne nad Tisou, okupace vojsky Varšavské smlouvy, 

 

C) Audiovizuální záznam  

Další část hodiny pracuje s audiovizuálním záznamem zobrazující události 21. srpna 1968. 

Promítáme dvě audiovizuální nahrávky týkající se těchto událostí a cílem je jednotlivé ukázky 

popsat samostatně a následně srovnat.  

1) Vpád vojsk Varšavské smlouvy208 

Prvním videem je reportáž dostupná na stránkách Toto století, kde reportér osvětluje události 

v noci 20. a pak 21. srpna 1968 při promítání dobových autentických záběrů. Otázky 

k interpretaci reportáže:  

- Jak bys popsal/a projev moderátora? Jaký postoj můžeš vyčíst ze způsobu 

projevu? Jaké emoce v tobě záznam vyvolává? Co důležité se v nahrávce 

odehrává? Jak reagují lidé v ukázce? Jak se chovají lidé v ukázce? Jak dopadla 

budova Národního muzea? Je stále ještě takto poškozena? Vysvětlete, jak 

moderátor myslí v závěru ukázky prohlášení o Davidu a Goliáši? Na jakou 

historickou událost odkazuje?  

2) Karel Kryl – Bratříčku zavírej vrátka209 

Pro porovnání je druhým videem píseň Karla Kryla mapující okupaci v roce 1968. V mnoha 

záběrech koresponduje s prvním, ale na některých nikoliv. Úkolem žáků je popsat rozdíly a 

zároveň své pocity a analyzovat text písně.  

- Jaká je atmosféra záběrů oproti prvnímu videu? Je stejné? Mírnější? Hrubší? A 

v čem? Co důležité se podle vás ve videu odehrálo? Jak na vás píseň spolu se 

záběry působila? Rozumíte textům písně? Jaké metafory Kryl užívá? Které video 

ve vás vyvolalo silnější emoce a proč? Které vám bylo příjemnější a proč?  

 

D) Výklad  
                                                 
208Česká televize. Vpád vojsk Varšavské smlouvy, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-4-18 
209 KRYL, Karel. Bratříčku zavírej vrátka, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=X2KfSihtKFU  

https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-4-18
https://www.youtube.com/watch?v=X2KfSihtKFU
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Po práci s audiovizuálním záznamem pokračuje komplexní výklad s pomocí PowerPointové 

prezentace. Hlavní body: 

Moskevská jednání, Moskevský protokol, popření Pražského jara, počátky „konsolidace“ a 

„normalizace“, dočasný pobyt sovětských vojsk, Gustav Husák, zákon o federaci, upálení 

Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka, čistky ve straně a společnosti 

 

E) Audiovizuální záznam  

Jan Palach 

Pro ukončení práce na tématu jsem opět zvolila práci s audiovizuálním záznamem věnovaným 

Janu Palachovi, tentokrát z portálu Dějepis21.210 Přehrajeme krátkou reportáž o činu Jana 

Palacha včetně jeho vlastního poselství, proč svůj čin vykonal.  Po skončení pokládáme 

doplňující otázky:  

- Jaké motivy vedly Jana Palacha k jeho činu? Jak svůj čin Palach v rozhovoru 

vysvětluje? Jak na jeho čin reagovali obyvatelé Československa? Splnil jeho čin 

svůj účel? 

„Člověk musí bojovat s tím zlem, na které právě stačí“  

V poslední části této aktivity se žáci zamyslí nad citátem Jana Palacha a pokusí se jej 

vysvětlit. Zároveň otevřeme diskuzi: Na jaké zlo stačíte vy sami?  

ZÁVĚR 

A) Co by se stalo, kdyby  

Tato aktivita rozvíjí fantazii a představivost a je poměrně jednoduchá. Třída má za úkol přijít 

s tezí toho, jak by vypadal vývoj v Československu, kdyby nezasáhly tanky v srpnu 1968. 

Tento postup můžeme ještě více specifikovat nejrůznějšími otázkami: Jak by vypadal vývoj 

Československa, kdybychom nebyli v srpnu 1968 okupováni? Jak by naše republika vypadala 

dnes? Měli bychom socialismus? Vládli by stále komunisté? Oddělili by se Slováci nebo 

bychom setrvali ve společném státě?  

B) Reflexe  

Hlasování a sebereflexe 

Žáci reflektují dnešní hodinu jednoduchým hlasováním. Pokud je hodina bavila, ukáží 

zvednutý palec vzhůru, pokud je nebavila vůbec, bude palec klesnutý dolů a uprostřed značí 

něco mezi. V samotném závěru necháme žáky odpovídat na otázky: Co jsem se dnes 

                                                 
210 ÚSTR, Jan Palach, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/jan-palach  

http://www.dejepis21.cz/jan-palach
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naučil/a? Učil/a jsem se správně? Co bych příště měl/a zlepšit? Co mi dnes šlo? Co mi 

naopak nešlo a v čem mám mezery?  

2. hodina – Nástup „normalizace“ v Československu 
Téma: Nástup „normalizace“ v Československu 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 1. (4.) 

Délka trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Události tzv. Pražského jara ovlivnily vývoj 

v Československu natolik, že nový směr 

komunistického režimu, tzv. „normalizace“, 

udržoval lidi ve strachu a nesvobodě 

následujících dvacet let. 

Cíl: Žáci analyzují principy totalitarismu a 

propagandy v období tzv. normalizace a 

doloží je na příkladech. 

Dílčí cíle: - Žáci vysvětlí, jaké možnosti měli 

mladí lidé v režimu. 

- Žáci analyzují a na příkladech 

doloží, jak režim propagoval život 

mládeže v období normalizace. 

- Žáci na základě výkladu doplní 

pracovní list a komiks. 

Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů 

- občanská  

- komunikativní  

Pojmy a fakta: Reálný socialismus, Gustav Husák, 

„normalizace“, Poučení z krizového vývoje, 

cenzura, perzekuce, propaganda, totalita, 

dynamika hospodářského růstu, ekologie, 

politické procesy, čistky, kádrové posudky, 

pohovory 
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Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Motivační aktivita 

- Aktivizační metoda 

- Práce s textem 

- Samostatná práce 

- Didaktická hra 

Pomůcky: Pracovní list, psací potřeby, papír, projektor, 

internet, PowerPoint prezentace,  

 

ÚVOD  

A) Opakování minulé hodiny  

Twitter  

Jedná se o rychlou metodu, jejíž prostřednictvím si žáci zopakují látku minulé hodiny. 

Principem je, že mají na papír napsat krátkou zprávu pro sociální síť Twitter, ve které shrnou 

důležité informace z minulé hodiny. Mají však omezení 160 znaků a je vhodné připomenout, 

že znakem je mezera, čárka i tečka, musí tedy volit a počítat, co vše do zprávy shrnou. 

Aktivitu poté společně reflektujeme a necháme některé jedince přečíst jejich zprávu. 

 

B) Motivační aktivita 

Poslech – Michal David – Děti ráje211 

Cílem aktivity je, aby žáci popsali, jak je v písni popisován život mladých lidí 

v komunistickém Československu. Otázky k diskuzi:  

- Jak na vás píseň působí? Jak text hovoří o životě mladých? Co se z textu dá vyčíst 

o životě v Československu? Jedná se o realistický obraz reality? K čemu 

podprahově podle vás píseň a její text vybízí mladé lidi?  

 

HLAVNÍ ČÁST  
A) Výklad 

Hlavní body:  

Znovunastolení totalitní moci, budování reálného socialismu, hospodářská a sociální politika 

– výroba, ekonomika, stavební činnost, zemědělství, politika a totalitní moc (StB, cenzura, 

                                                 
211 DAVID, Michal. Děti ráje, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=oHOaUxoHrXc  

https://www.youtube.com/watch?v=oHOaUxoHrXc


 107 

represe), konzumní život, populační boom, propaganda (spartakiáda, pionýr, hudba, film, 

apod.) 

 

B) Práce s komiksem  

Pro tuto část hodiny jsem zvolila práci s komiksem. Může být vynikajícím motivačním 

prostředkem pro učení žáků a zároveň zprostředkovává informace hravou formou. Každému 

rozdáme pracovní list (nakopírované výňatky z Obrázky z moderních československých dějin 

1945–1989212 – konkrétně normalizace), kde jsou v „bublinách“ vynechaná místa.213 Úkol je 

samostatně, na základě výkladu, komiks doplnit, ale zároveň musí odpovídat. V závěru 

necháme žáky zhodnotit práci a výsledné komiksy projdeme.   

 Variace: Pro nadané žáky či zpestření výuky můžeme ještě k tomu komiks rozstříhat 

na jednotlivé části včetně vysvětlivkových podtextů a nechat je text slepit dohromady. 

Stejnou variací může být zcela prázdné „okno“ do kterého nejen dopíší text do „bublin“, ale i 

dokreslí postavy a příběh.  

 

ZÁVĚR 

A) Opakování – Tenis  

Každý si připraví dvě až tři otázky k probíranému tématu. Mohou být zcela jednoduché, nebo 

složitější. Třídu pomyslně rozdělíme na dvě poloviny. Hrajeme slovní tenis – začíná žák na 

jedné straně, „podává“ otázku přes „síť“ (prostředek třídy) a vybírá si, na koho míří na druhé 

straně – tomu pokládá jednu ze svých otázek. Pokud protihráč odpoví správně, má jeho tým 

bod. Následně pokračuje ten, na nějž otázka mířila a „podává“ svou otázku někomu jinému 

v druhé polovině třídy. Vyhrává ten tým, který má po vyčerpání všech otázek na svém kontě 

více bodů za správné odpovědi. V samotném závěru samozřejmě nesmí chybět zhodnocení 

celé vyučovací hodiny.  

3. hodina – „Normalizace“ a její kulturní a sociální aspekty 
Téma: „Normalizace“ a její kulturní a sociální 

aspekty 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

                                                 
212 ČERNÝ, Jiří. Obrázky z moderních československých dějin: 1945-1989. Nové, rozšířené vydání. Praha: 
Euromedia, 2018. 142 stran.  
213 Viz. Příloha č. 16 
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Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Ačkoliv změna režimu ovládla politické 

myšlení a angažovanost lidí tím, že ztratili 

zájem o veřejné dění, běžný život probíhal 

pořád stejně. Lidé vnímali a přijímali 

kulturu, četli knihy, poslouchali hudbu a 

sportovali.  

Cíl: Žáci hodnotí dějiny každodennosti 

v Československu v období tzv. 

„normalizace“. 

Dílčí cíle: - Žáci analyzují a na příkladech 

doloží, jak mohl vypadat všední 

den obyčejného člověka 

v normalizovaném 

Československu. 

- Žáci jmenují zástupců kultury 

v Československu v 70. a 80. 

letech. 

Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů 

- komunikativní  

- kociální a personální 

Pojmy a fakta: Propaganda, umění a kultura v období tzv. 

normalizace, bytové divadlo a semináře, 

panelová sídliště, metro, veksláci, Tuzex, 

každodenní život 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Skupinová práce 

- Samostatná práce  

- Motivační aktivita 

- Diskuze  

Pomůcky: Projektor, internet, video ukázky, papír, 
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psací potřeby, materiály k porovnávání cen 

a mezd 

 

ÚVOD 

A) Motivace 

Poslech  

Jelikož hlavním tématem této hodiny je život v době normalizace a aspekty všedního života, 

jako motivační ukázka poslouží opět hudební videoklip Michala Davida – Co mi scházelo jsi 

byla ty214 se záběry z filmu Discopříběh z roku 1987, ve kterém je podprahově zachycena 

realita sídlištního bydlení. Po poslechu písně otevřeme diskuzi kladením otázek: 

- Jak na vás píseň působí? Co se v písni zpívá? Co se odehrává ve videoklipu? Jak 

zpěvák hodnotí život na sídlišti? Myslíte si, že se mládež na sídlištích nudila a 

proč? Jak mohla mládež trávit svůj čas na sídlišti?Jaké jsou dnešní možnosti? 

Odráží podle vás ukázka realitu 70. a 80. let?  

Reflexí aktivity by mělo být uvedení některých informací o panelákové výstavbě a žití na 

sídlištích v době normalizace. K ilustraci toho, jak to vypadalo je vhodné využít dobové 

fotografie, které zobrazují panelová sídliště a celkem snadno je možné je dohledat na 

internetu. 215 

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Velvyslanci  

Tuto aktivitu jsem objevila v publikaci Paula Ginnise Efektivní výukové nástroje pro učitele216 

a je vhodná pro samostatnou a skupinovou práci žáků. Nezbytná je však spolupráce s druhým 

kolegou, který se postará o skupinku „velvyslanců“, zatímco my budeme ve třídě. Třídu 

rozdělíme do skupin po čtyřech a každý skupina si zvolí svého velvyslance. Velvyslanci 

odcházejí ze třídy, aby v jiné části – u kolegy v kabinetu, zhlédli videa, které předem 

připravíme. S sebou si mohou vzít psací potřeby a blok na poznámky. Kolega tedy pustí 

studentům prezentaci či připravené video a oni si píší poznámky.  

                                                 
214DAVID, Michal. Co mi scházelo, jsi byla ty. [online], Praha: 1987. [Cit. 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pac_Uabo-hY  
215 Vyhledávání je jednoduché a postačí do Google vyhledávače zadat jen „panelová sídliště 70. léta“.  
216 GINNIS, P. Efektivní výukové nástroje pro učitele, s. 69-70 

https://www.youtube.com/watch?v=Pac_Uabo-hY
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 My mezitím se zbytkem třídy probíráme obecnou teorii k tématu.217 Když dokončíme 

teoretickou přípravu a velvyslanci se vrátí do třídy, sdělí svým skupinám, co bylo předmětem 

videí. Žáci naopak velvyslancům vyloží teorii, kterou se dozvěděli od nás. To, co se žáci 

vzájemně naučili následně prezentuje vždy mluvčí každé skupiny před třídou.  

 

Pomůcky:  
- videa pro velvyslance 

Vzhledem k nepřebernému množství audiovizuálních materiálů vztahujících se k období 

normalizace uvádím několik krátkýchvideí, z nichž si můžeme vybrat podle potřeby. Veškeré 

ukázky jsou zaměřeny na obraz každodennosti v období normalizace v Československu a 

všechny tyto audiovizuální materiály pocházejí z portálu Toto století či Dějepis21.  

1. Prostředí Undergroundových komunit218 

2. Svátky socialismu a jejich hesla219 

3. Volný čas a aktivity pionýrů220 

4. Metody StB221 

5. Činnost StB222 

6. Obraz StB223 

7. Bytový seminář224 

8. Bytové semináře 2225 

9. Obraz dostatku226 

10. První provoz metra227 

11. Vladimír Remek ve vesmíru228 

                                                 
217 Jako podklad k výkladu může sloužit například soubor Céčka, vitacit a Holky z naší školky. [online]. [Cit. 
dne: 12. 7. 2019]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/wp-
content/upload/prilohy/1650/priloha_cecka_vitacit_a_holky_z_nasi_skolky.pdf  
218ÚSTR. Undergroundová komunita, [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.dejepis21.cz/undergroundova-komunita  
219ÚSTR. Svátky socialismu, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/svatky-
socialismu  
220ÚSTR. Volný čas, [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/volny-cas  
221ÚSTR. Metody StB. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/metody-stb-nabidka  
222ÚSTR. Činnost StB. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/cinnost-stb  
223ÚSTR. Obraz StB. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/obraz-stb  
224ÚSTR. Bytový seminář. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/bytovy-seminar  
225Česká televize. Bytové semináře. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-14 
226ÚSTR. Obraz dostatku. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/obraz-dostatku   
227Česká televize. První provoz metra. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-5  

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/1650/priloha_cecka_vitacit_a_holky_z_nasi_skolky.pdf
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/1650/priloha_cecka_vitacit_a_holky_z_nasi_skolky.pdf
http://www.dejepis21.cz/undergroundova-komunita
http://www.dejepis21.cz/svatky-socialismu
http://www.dejepis21.cz/svatky-socialismu
http://www.dejepis21.cz/volny-cas
http://www.dejepis21.cz/metody-stb-nabidka
http://www.dejepis21.cz/cinnost-stb
http://www.dejepis21.cz/obraz-stb
http://www.dejepis21.cz/bytovy-seminar
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-14
http://www.dejepis21.cz/obraz-dostatku
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-5
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12. Byli veksláci skutečně zloději?229 

13. Veksláci230 

14. Podpultový prodej231 

15. Mistrovství světa v ledním hokeji 1972232 

16. Hokejové mistrovství světa v roce 1976233 

 

Hlavní body výkladu:  

Propaganda a umění, umělci – zakázané a povolené, underground, literatura, televize, 

bydlení, každodenní život, co se jedlo, pilo apod., nakupování, Tuzex, bony, veksláci,… 

 

Pomocný materiál č. 1 

Tento materiál jsem objevila na internetu a porovnává ceny potravin s průměrnou mzdou za 

první republiky, v roce 1989 a v současnosti. K ilustraci pomohou následující tabulky, které 

jsou využitelné při výkladu nebo je můžeme rozdat při reflexi hodiny.234 Průměrné mzdy jsou 

pak uvedeny zde.235 Porovnání průměrných cen z roku 1973 a 2013 jsou k nalezení na 

stránkách Tajného učitele.236 

 

ZÁVĚR 

A) Hodnocení – Volné psaní 

                                                                                                                                                         
228 Česká televize. Vladimír Remek ve vesmíru. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z:  
mhttps://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-16 
229 Česká televize. Byly veskláci skutečně zloději? [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/m-5-5 
230 Česká televize. Veksláci. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-27 
231 Česká televize. Podpultový prodej. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-29 
232 Česká televize. Mistrovství světa v ledním hokeji 1972. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-54 
233 Česká televize. Hokejové mistrovství světa v roce 1976. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-12 
234 Pivo za svě koruny, máslo za deset. Jak se v Česku změnily ceny za 40let, [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], 
dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/moje-penize/pivo-za-dve-koruny-maslo-za-deset-jak-se-v-cesku-
zmenily-ceny-za-40-let.A140320_142234_moje-penize_mev  a http://www.zakomunistu.cz  
235 Mzdy a ceny včera a dnes, [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-
ceny-vcera-a-dnes/  
236 Tajný učitel. Československo 1945-1989: Praktické tipy a cvičení, [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/01/16/ceskoslovensko-1945-1989-prakticke-tipy-a-cviceni-ii/  

https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-16
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/m-5-5
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-27
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-29
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-54
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-12
https://www.lidovky.cz/byznys/moje-penize/pivo-za-dve-koruny-maslo-za-deset-jak-se-v-cesku-zmenily-ceny-za-40-let.A140320_142234_moje-penize_mev
https://www.lidovky.cz/byznys/moje-penize/pivo-za-dve-koruny-maslo-za-deset-jak-se-v-cesku-zmenily-ceny-za-40-let.A140320_142234_moje-penize_mev
http://www.zakomunistu.cz/
https://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-ceny-vcera-a-dnes/
https://www.mesec.cz/clanky/mzdy-a-ceny-vcera-a-dnes/
https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/01/16/ceskoslovensko-1945-1989-prakticke-tipy-a-cviceni-ii/
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Cíl je jednoduchý a to zhodnotit život lidí v normalizačním Československu a porovnat jej se 

současností.  Zadání můžeme formulovat například otázkami: Bylo za komunistů opravdu 

lépe? Jaké byly možnosti? Jak se lidem žilo tehdy a jak dnes? Máme se dnes lépe? A proč? 

Na závěr vyzveme některé jedince, aby svou práci přečetli před třídou a obhájili své názory. 

Při dostatku času můžeme i diskutovat nad tezemi jednotlivých žáků dávat argumenty a 

protiargumenty. Následně necháme žáky reflektovat hodinu jako takovou a své učení. 

Nejjednodušší je opět forma dialogu, kdy se jich přímo ptáme otázkami. (Jak se mi dnešní 

hodina líbila a proč? Co musím do příště zlepšit? Co mi dnes šlo? V čem se mi nedařilo? 

Apod.)  

 

4. hodina – Disent a underground – opozice v době „normalizace“ 
Téma: Disent a underground – opozice v době 

„normalizace“ 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 2x 45 minut 

Generalizace: Soustavné potlačování lidských práv a 

svobod navzdory příslibu jejich 

dodržování vedlo v Československu 

k formování protirežimní opozice. 

Cíl: Žáci analyzují a zhodnotí význam 

formování protirežimní opozice 

v Československu a všeobecný význam 

plurality názorů a dodržování dalších 

lidských práv a svobod. 

Dílčí cíle: - Žáci pomocí audiovizuálních 

ukázek a pracovního listu 

jmenují příklady subkultur 

v normalizačním 

Československu a uvádějí 

argumenty výhod a nevýhod 

příslušnosti k dané subkultuře. 
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Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů  

- komunikativní  

- sociální a personální 

Pojmy a fakta: Disent, disident, punk, underground, 

depešáci, disco, opozice, bytová kultura, 

KBSE, Charta 77, tzv. Anticharta, VONS, 

HOS, České děti, katolická církev 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka  

- Motivační aktivita 

- Skupinová práce 

- Samostatná práce  

- Diskuze  

Pomůcky: Internet, projektor, video ukázky, 

pracovní listy, psací potřeby, papír,  

 

Tato vyučovací hodina se zaměřuje na subkultury normalizačního období a pomáhá žákům se 

orientovat v sociální struktuře tehdejší společnosti. Zároveň účelně seznamuje s normalizační 

propagandou a oblastmi jejího uplatnění.  Cílem této hodiny je, aby si žáci uvědomili, že 

každý člověk v normalizačním období měl na výběr – buď mohl „jít s proudem“ nebo „proti 

proudu“. Jelikož jsou aktivity zvolené v tomto návrhu poněkud rozsáhlejší a zaberou zřejmě 

více času, je vhodné koncipovat téma do dvou vyučovacích hodin.  

 

ÚVOD 

A) Motivační aktivita  

Video – Omezování osobní svobody237 

Zhlédneme se třídou krátké video z portálu Dějepis21 o zatčení mladého člověka na základě 

dlouhých vlasů. Buď můžeme ukázku reflektovat brainstormingem a neřízenou diskuzí nebo 

si pomůžeme následujícími otázkami:  

- Co symbolizovaly dlouhé vlasy? Na co odkazovaly? Proč příslušníkům VB dlouhé 

vlasy vadily? Jak podle vás vypadal „normální“ občan?  

                                                 
237ÚSTR. Omezování osobní svobody, [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.dejepis21.cz/omezovani-osobni-svobody 
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Cílem aktivity je ukázat, že totalitní režim netoleruje jakékoliv odchýlení od „normy“, kterou 

si nastaví.  

 

HLAVNÍ ČÁST  
A) Práce s pracovním listem a audiovizuálními ukázkami 

Ve stěžejní části hodiny zprostředkujeme žákům ukázky z různých subkulturních a sociálních 

skupin v normalizačním režimu v Československu. Rozdáme jednotlivcům pracovní listy. 

Postupně promítáme jednotlivá videa a po každém necháme žáky zapsat své poznatky do 

pracovního listu238, který jim rozdáme a zároveň odpovídají na otázky, taktéž obsažené 

v pracovním listu. 239 Je potřeba jim však sdělit, že sumarizační tabulku na konci listu 

vyplňovat nemají a nechají si ji na konec hodiny. Pro potřeby výuky můžeme ukázky pouštět 

celé, či zkracovat. 

 

a. Disent 

Ukázka 1: Zatčení z politických důvodů240 

b. Punk 

Ukázka 1: Visací zámek - Traktor241 

Ukázka 2: Punk242 

c. Underground  

Ukázka 1: Plastic People of the Universe – Podivuhodný mandarín243 

Ukázka 2: Alternativní kultura244 

d. Depešák 

Ukázka: Depeche Mode245 

                                                 
238 Viz. Příloha č. 17 
239 Kromě těchto jmenovaných sociálních a subkulturních skupin lze pracovat ještě s řadou dalších – například 
rockeři, jazzmani, folkaři apod. 
240ÚSTR. Zatčení z politických důvodů. [online]. [Cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.dejepis21.cz/zatceni-z-politickych-duvodu  
241 Visací zámek. Traktor. [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=oG_UMYngoTc  
242 ÚSTR. Punk.[online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/punk  
243 Plastic People of the Universe. Podicuhodný Mandarin, [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=YXUIAqGFYNw  
244 ÚSTR. Alternativní kultura. [online]. [Cit. ne: 6. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/alternativni-
kultura  
245 Depeche mode. Puppets. [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z:  
https://www.youtube.com/watch?v=cOdfgVH7sd8  

http://www.dejepis21.cz/zatceni-z-politickych-duvodu
https://www.youtube.com/watch?v=oG_UMYngoTc
http://www.dejepis21.cz/punk
https://www.youtube.com/watch?v=YXUIAqGFYNw
http://www.dejepis21.cz/alternativni-kultura
http://www.dejepis21.cz/alternativni-kultura
https://www.youtube.com/watch?v=cOdfgVH7sd8
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e. “Vzorná mládež“ 

Ukázka: Michal David – Discopříběh246 

Práci reflektujeme společně pomocí diskuze. Rozšířením může být slovníkové heslo, což 

znamená, že na základě dosavadním poznatků ke každému pojmu ze subkultur sami žáci 

vytvoří definici.  

 

B) Výklad – hlavní body: 

Opozice – disent a disident, samizdat, bytová kultura, KBSE, Charta 77, Anticharta, VONS, 

HOS, České děti, katolická církev  

 

C) Disidenti  

Druhá část hodiny pak pracuje s příběhy některých disidentů. K tomuto účelu je vhodný 

Slovník disidentů dostupný díky Ústavu pro studium totalitních režimů.247 Žáky rozdělíme do 

šesti skupin podle měsíců narození. Do každé skupiny rozdáme namnožené texty 

pojednávající o životě některého z československých disidentů a čtvrtku o velikosti A3. 

Úkolem každé skupiny je zpracovat životopis dané osobnosti v libovolné formě. (Například 

medailonek, strukturovaný životopis, časová osa, myšlenková mapa, apod.) Aktivitu můžeme 

vylepšit tím, že k textu přidáme vytištěné fotografie související s danou osobností a je jen na 

studentech, zda je použijí všechny, některé, nebo nepoužijí žádnou. Já jsem pro účel této 

práce vybrala následující disidenty: 248   

- Jiří Dientsbier, Jiří Hájek, Marta Kubišová, Václav Havel, Ivan Martin Jirous, 

Jan Patočka 

  

ZÁVĚR 

A) Reflexe a sumarizace 

Žáci v pracovním listě vyplní shrnující tabulku. Cílem je roztřídit poznatky o jednotlivých 

sociálních skupinách do tabulky včetně připsání „typických“ znaků a toho, jak se k nim 

choval oficiální režim.   V závěru hodiny necháme žáky výuku písemně zhodnotit:  

                                                 
246 DAVID, Michal. Discopříběh. [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=_oh1xY72LFI  
247 ÚSTR. Slovník disidentů, Praha 2019. [online], [Cit. dne: 5. 7. 2019]. Dostupné z: https://slovnik-
disidentu.cz/ 
248 Vybráni jsou s ohledem na rozsah jejich příběhu na zmíněných stránkách. Jiné kritérium v tomto rozhodování 
nehrálo roli. Texty dostupné na stránkách slovníku disidentů. ÚSTR, Slovník disidentů, [online]. [Cit. dne: 6. 7. 
2019], dostupné z: https://slovnik-disidentu.cz  

https://www.youtube.com/watch?v=_oh1xY72LFI
https://slovnik-disidentu.cz/
https://slovnik-disidentu.cz/
https://slovnik-disidentu.cz/
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- Jak se mi dnes pracovalo? Co nového jsem se dozvěděl/a a naučil/a? Co mne 

překvapilo a bavilo? Co mne nebavilo? Co mi činilo potíže? 

 

5. hodina – Charta 77 
Téma: Charta 77 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace:  Nejvýznamnější skupinou protirežimní 

opozice bylo uskupení Charta 77, hájící 

základní lidská práva a svobody. Režim na 

jejich činnost reagoval silnou propagandou 

a dal vzniknout tzv. Antichartu.  

Cíl: Žáci zhodnotí účel a význam Charty 77 a 

tzv. Anticharty na společnost a důležitost 

dodržování lidských práv obecně. 

Dílčí cíle: - Žáci pomocí práce s prameny 

porovnají text prohlášení Charty 

77 a tzv. Anticharty. 

- Žáci popíší, v čem byla 

jedinečnost Charty 77 a jak 

probíhal její podpis.  

- Žáci zformulují příklady, jak 

režim bojoval proti Chartě 77 a 

jejím signatářům. 

- Žáci hodnotí výsledky své práce 

v hodině.  

Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů  

- komunikativní  

- sociální a personální  

- občanská 
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Pojmy a fakta: Charta 77, lidská práva a svobody, Listina 

lidských práv a svobod, Anticharta, KBSE, 

Jan Patočka, Václav Havel, signatáři 

Metody a formy výuky: - Motivační aktivita  

- Skupinová práce 

- Samostatná práce 

- Diskuze 

Pomůcky: Projektor, internet, video ukázka, texty 

Charty 77 a Anticharty, pracovní listy, psací 

potřeby, papír 

 

ÚVOD  

A) Motivační aktivita  

Charta 77 – České století249 

Pomocí ukázky navodíme motivaci pro další práci s textem. V ukázce vystupuje jako hlavní 

postava Jan Patočka, mluvčí Charty 77. Žáci hledají odpovědi na následující otázky a úkoly:  

-  Jaké postavy v ukázce vystupují? Jak vypadají – popište jejich vzhled, popište 

chování a charakter jednotlivých postav, zopakujte a shrňte, co se v ukázce 

odehrálo a kde se jednotlivé scény odehrávají. Jakých detailů si všimnete 

v pozadí? Co si myslel o Chartě 77 Jan Patočka? Zopakujte některé jeho výroky. 

Jak jim rozumíte? Jak probíhalo získávání podpisů Charty 77? Jak bylo 

realizováno zveřejnění v zahraničním tisku? 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Práce s textem – Charta 77 a Anticharta 

Rozdělíme žáky do pěti skupin. Do každé skupiny dáme jednu z variant textu s pracovním 

listem (A, B, C, D, E)250 a vysvětlíme princip aktivity: společně ve skupinách interpretovat 

text pomocí otázek na pracovním listu. Po dostatečné časové dotaci necháme každou skupinu 

prezentovat svůj text a seznámit spolužáky se stěžejními informacemi.  

 Skupina A – 1. polovina Prohlášení Charty 77 

 Skupina B – 2. polovina Prohlášení Charty 77 
                                                 
249ČESKÁ TELEVIZE. České století: Je to jen Rock’n’roll. [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-25 

  
250 Viz. Příloha č. 18 

https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-25


 118 

 Skupina C – Charta 77 v datech  

 Skupina D – 1. polovina prohlášení tzv. Anticharty 

 Skupina E – 2. polovina prohlášení tzv. Anticharty 

 

ZÁVĚR 

A) Reflexe 

Úkolem je, aby žáci samostatně na papír či do sešitu shrnuli, co se dnes dozvěděli. Pro 

přehlednost můžeme nakreslit na tabuli jednoduchou tabulku, či ji promítnout pomocí 

projektoru ve Wordu. Zároveň reflexe sumarizuje informace z jednotlivých prezentací žáků. 

Dobrovolníky necháme prezentovat své odpovědi a zároveň se jich ptáme, čemu nerozuměli a 

podáváme zpřesňující informace. 

Co jsem se dozvěděl/a nového:  

Co jsem již věděl/a z dřívějška:  

Co mi přišlo zajímavé:  

Čemu tak úplně nerozumím:  

Jak se mi dnes pracovalo? Jak 

jsem se učil/a? 

 

Co jsem se dozvěděl/a 

z ostatních prezentací:  

 

 

6. hodina – Počátky roku 1989 v Československu 
Téma: Počátky roku 1989 v Československu 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Dlouhodobě přehlížené problémy 

společnosti a nespokojenost zejména 

mladých lidí a umělců s rigiditou 

socialistického režimu vedlo k prvním 

veřejným projevům nespokojenosti a 

následnému pádu komunistické diktatury. 
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Cíl: Žáci najdou vztah a popíší souvislost mezi 

vývojem v 80. letech v Československu a 

celým Východním blokem. 

Žáci hodnotí vliv opozice na 

celospolečenské dění a vládnoucí garnituru. 

Dílčí cíle: - Žáci na základě práce s textem 

zhodnotí význam Manifestu 

Několik vět. 

- Žáci na základě audiovizuální 

ukázky popíší atmosféru a 

smýšlení lidí v první polovině 

roku 1989 v Československu. 

Klíčové kompetence: - k učení 

- k řešení problémů 

- komunikativní  

- sociální a personální  

- občanská 

Pojmy a fakta: Opozice, manifest, petice, disent, disident, 

manifestace, demonstrace, rok 1989, Jan 

Palach, Palachův týden 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Aktivizující metody 

- Skupinová práce 

- Samostatná práce 

- Diskuze 

Pomůcky: Pracovní listy, prezentace PowerPoint, 

projektor, internet, video ukázka, psací 

potřeby, papír či čtvrtka, pastelky, fixy 

 

ÚVOD 

A) Aktivizující metoda  

Kdo jsem? 
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Jedná se o vcelku rychlou aktivizující metodu, která umožní získat téměř okamžitě pozornost 

třídy a nevyžaduje náročnější přípravu. Začínáme my z pozice učitele tím, že si v hlavě 

myslíme nějakou historickou osobnost z daného období. Vyzveme třídu, aby pokládali 

otázky, na které však můžeme odpovídat pouze ano – ne – nevím. Tím se snaží posluchači 

přijít na to, jakou osobnost zosobňujeme. Ten, kdo uhádne její jméno vystřídá nás vystřídá 

před tabulí a zbytek třídy se ptá jeho. Hru můžeme hrát do té doby, než se všichni vystřídají, 

nebo do okamžiku, kdy už třída neprojevují zájem pokračovat.  

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Výklad 

První polovina roku 1989 skýtala velké množství historických událostí nejen na domácí 

scéně, ale také v zahraničí, zejména ve státech Východního bloku. V této a následující hodině 

je proto nanejvýš důležité propojit fakta o domácích událostech s tím, co se dělo v zahraničí. 

Hlavní body výkladu: 

Československo ve 2. polovině 80. let 20. století, postupný rozpad Východního bloku – 

Polsko, Maďarsko, NDR, SSSR, perestrojka, glasnosť, Michail Gorbačov, první demonstrace 

v Československu v roce 1988, Palachův týden, Několik vět 

 

B) Práce s textem 

Několik vět 
Bylo již několikrát zmíněno, že historický pramen je nedílnou součástí výuky dějepisu jako 

takové. Jedním z klíčových pramenů 80. let v Československu je petice Několik vět sepsána 

Václavem Havlem a iniciována Jiřím Křižanem, Stanislavem Devátým a Alexanderem 

Vondrou. Rozdáme do dvojic pracovní list s textem Petice Několik vět.251 Žáci si přečtou text 

a následně odpoví na otázky v pracovním listě.252 Po splnění úkolů provedeme společnou 

kontrolu a diskutujeme se třídou nad peticí.  

 

C) Práce s audiovizuálním záznamem 

Palachův týden 

                                                 
251 Petice Několik vět, [online], Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php  
252 Viz. Příloha č. 19 

http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php
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Třída zhlédne ukázku reportáže o tzv. Palachově týdnu, dostupnou na portále Dějepis21.253 

Následně jednotlivci odpovídají na jednoduché otázky:   

- Popište atmosféru protivládních demonstrací v lednu 1989 Jaké cíle demonstranti 

prosazují? Na koho míří se svou výzvou Milan Machovec? 

 

ZÁVĚR 

A) Breaking News  

Na tuto formu opakování hodiny mne opět navedl Tajný učitel. V první řadě seznámíme třídu 

s tím, že než reportérka na televizní stanici odvysílá reportáž, nachází se tam obrázek 

s titulkem k danému zpravodajství. Úkolem tedy je vytvořit tuto obrazovku následující 

reportáže. Ideálně dáme žákům naprostou volnost v tom, jak koncipují své zpravodajství, pro 

ilustraci jim však buď promítneme či nakopírujeme vzor, podle nějž se mohou řídit.254 Zadání 

je vytvořit úvod reportáže k některé z událostí první poloviny roku 1989 v Československu. 

Na konci necháme studenty předvézt výsledky své práce před třídou a reflektovat aktivitu i 

celou hodinu.  

 

7. hodina – Sametová revoluce 
Téma: Sametová revoluce 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Neudržitelnou nespokojenost společnosti 

v roce 1989 se oficiální režim 

v Československu pokusil „zvrátit“ zásahem 

pořádkových sil, což nakonec dopomohlo 

k jejich vlastnímu pádu a obnově 

demokracie.  

Cíl: Žáci popíší chronologický sled události roku 

                                                 
253 ÚSTR. Palachův týden. [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: http://www.dejepis21.cz/palachuv-tyden  
254 Vzorové zobrazení reportáže v hodině je dohledatelné na blogu Tajného učitele v článku 10 metod, kterými 
začít a ukončit hodinu II. [online]. [Cit. dne: 4. 7. 2019], dostupné z: 
https://tajnyucitel.wordpress.com/2017/12/13/10-metod-kterymi-zacit-a-ukoncit-hodinu-ii/ 

http://www.dejepis21.cz/palachuv-tyden
https://tajnyucitel.wordpress.com/2017/12/13/10-metod-kterymi-zacit-a-ukoncit-hodinu-ii/
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1989 v Československu a zhodnotí jejich 

význam. 

Dílčí cíle: - Žáci pomocí práce s fotografiemi 

analyzují a hodnotí atmosféru 

roku 1989 v Československu.  

Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů 

- komunikativní  

Pojmy a fakta: Listopad 1989, sametová revoluce, 

demonstrace na Albertově, Národní třída, 

Občanské fórum, studenti, stávka, protest, 

Několik vět, svatořečení, Anežka Česká, 

setkání na Letné, Václav Havel 

Metody a formy výuky: - Motivační aktivita 

- Frontální výuka 

- Skupinová práce 

- Samostatná práce 

Pomůcky: Papíry, psací potřeby, fotografie z roku 

1989, projektor, PowerPoint prezentace 

 

ÚVOD 

A) Motivační aktivita 

„Kdy – když ne teď? 

  Kdo – když ne my?“  

V úvodní části hodiny představíme jedno z nejznámějších hesel „Sametové revoluce“, které 

najdou na památné desce na Národní třídě. Žáky vyzveme, aby se zamysleli nad významem 

tohoto citátu a po krátké časové pauze někteří prezentují své postřehy. Následně je třída 

tázána, kde se tento citát objevuje, jestli ho mohou někde spatřit napsaný (kromě internetu). 

Principem tak je, aby byli žáci schopni dojít k asociaci citátu s demonstrací 17. listopadu 1989 

a jejího potlačení na Národní třídě. Následně můžeme otevřít diskutu na téma, jak vlastně citát 
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souvisí se 17. listopadem a zda je poselství věty aktuální i do dnešního dne. (Dá se dnes 

použít?)255 

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Práce s fotografií 

17. listopad 1989 a následující události 

V této části hodiny se studenti věnují rozboru fotografií souvisejících s rokem 1989.  Úvodem 

je potřeba třídu rozdělit do několika šestičlenných skupinek podle čistě náhodného klíče. 

Každá skupina pak obdrží obálku se stejnými fotografiemi uvnitř.256  

a) Skupiny si prohlíží fotografie a společně sdílí prvotní dojmy. Mohou si i některé 

postřehy napsat stranou na papír či do sešitu.  

b) První organizovanou částí je popis každého elementu fotografie. V této části již 

skupiny sdílejí své postřehy se zbytkem třídy. K popisu mohou dopomoci otázky od 

učitele:  

o Co se na fotografii odehrává? Co dělají aktéři? Kde byla pořízena? Jak 

jsou lidé seskupeni? Popište, co se děje v popředí i v pozadí fotografie. 

c) Interpretace fotografií – v této fázi zapojují studenti svou fantazii a 

představivost. Snaží se domýšlet příběhy jednotlivých fotografií a jejich aktérů. 

o Co se podle vás na fotografii děje? Kdo jsou podle vás lidé na 

fotografiích? Jak na vás fotografie působí? Co se vám na ní líbí/nelíbí a 

proč? Je fotografie realistická nebo vznikla pózováním? Vyvolává ve vás 

fotografie otázky, na které byste rádi našli odpověď?  

d) Posledním fragmentem práce s fotografiemi v hodině je chronologická časová osa. 

Skupiny se pokouší seřadit fotografie chronologicky, podle toho, k jaké události se 

vztahují.   

Reflexe aktivity: Zkontrolujeme chronologickou řadu fotografií, opravujeme chyby a dává 

mezpětnou vazbu. Při kontrole práce se studentů tážeme: jak se jim pracovalo, co pro ně bylo 

obtížné, co naopak jednoduché, jak se jim práce líbila apod.  

 

B) Výklad – Hlavní body: 

                                                 
255 Jelikož tuto práci píšu v období protivládních demonstrací spolkem Milion chvilek a zejména té na Letné, 
nabízí se v tomto ohledu paralela. 
256 Viz. Příloha č. 20 
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Rok 1989 ve světě, Rok 1989 v Československu – Několik vět, demonstrace 28. 10. 1989, 

listopad 1989 – Svatořečení Anežky České, demonstrace na Albertově, Občanské fórum, 

Sametová revoluce, demonstrace na Václavském náměstí, setkání na Letné, Václav Havel 

prezidentem,  

 

ZÁVĚR 

A) Sebehodnocení  

Na závěr hodiny zařazuji klasickou sebereflexi, kdy úkolem žáků je zhodnotit sám sebe a 

svou dnešní práci. Můžeme sebehodnocení koncipovat formou SWOT analýzy, čili necháme 

je napsat si do sešitu či na papír tabulku o čtyřech rámečcích. V jednom budou popisovat své 

dnešní silné stránky (co jim šlo a podařilo se), slabé stránky (nešlo a nedařilo se mi), 

příležitosti (kde a v čem se mohu zlepšit) a hrozby (na co si musím dávat pozor).  V samotném 

konci někteří své analýzy přečtou před třídou. 

 

8. hodina – Obnova demokracie v Československu 
Téma: Obnova demokracie v Československu 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník:  3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Během listopadových událostí roku 1989 

v Československu prakticky nikdo nepočítal 

s tak rychlým předáním moci 

demokratickým strukturám, které na to 

nebyly připraveny. To zapříčinilo některé 

závažné problémy prvních let následujícího 

desetiletí.  

Cíl: Žáci vysvětlí důležitost listopadových 

událostí v roce 1989 a kriticky posoudí další 

historický vývoj naší země.  

Dílčí cíle: - Žáci na základě práce 

s audiovizuálními ukázkami 
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popíší historické události 

listopadu 1989. 

- Žáci identifikují příčiny a 

následky pádu komunistického 

režimu v Československu i 

v okolních státech. 

Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů 

- komunikativní  

- sociální a personální 

- občanská 

Pojmy a fakta: Sametová revoluce, demokracie, Národní 

třída, demonstrace, protest, 17. listopad 

1989 

Metody a formy výuky: - Aktivizační metody 

- Motivační aktivita 

- Diskuze 

- Frontální výuka 

- Samostatná práce 

Pomůcky: Pracovní list na bingo, internet, projektor, 

video ukázka, papíry, pastelky, fixy, psací 

potřeby 

 

ÚVOD 

A) Opakování 

BINGO  

Pro opakování pojmů, či událostí a osobností jsem zvolila jednoduchou hru Bingo. Žáci 

pracují ve dvojicích a každá si připraví arch na bingo – tabulka 3x3 čtverečky. Na tabuli 

napíšeme (či promítneme na projektor) 15 pojmů z probírané látky (pojmy, jména, data,…). 

Následně vyzveme žáky, aby si do všech čtverečků libovolně vepsali 9 vybraných pojmů.  

Po přípravné fázi, čteme nahlas definice či popisy pojmů v libovolném pořadí. Po přečtení 

definice si studenti zakřížkují příslušný pojem, pokud jej do tabulky vepsali. Jakmile křížky 

vytvoří „lajnu“ (svislou, vodorovnou nebo uhlopříčně), zakřičí dotyčný BINGO! S hrou 

pokračujeme až do stádia „full house“, kdy se podaří zakřížkovat celý arch. Po aktivitě 
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následuje krátká reflexe: jaké pojmy si studenti vybrali a proč? Co se během hry dozvěděli 

nového? Jak aktivitu hodnotíte?257 

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Motivační aktivita 

Poslech - Žlutý pes: Sametová258 

Pustíme videoklip skupiny Žlutý pes – Sametová. Cílem aktivity je, aby žáci popsali 

atmosféru videoklipu a zhodnotili, zda podle nich odpovídá polistopadové euforii většiny 

obyvatel.  

- Jak na vás píseň působí? Co se ve videoklipu odehrává? Jaký je podle vás záměr 

písně? Líbí/nelíbí se vám? Proč? Co se v textu zpívá o revoluci? Jakou paralelu 

tam najdete?  Hodnotí autor textu nějak Sametovou revoluci? Nacházejí se v textu 

písně metafory? Pokud ano, tak jaké?  

 

B) Práce s audiovizuálním záznamem  

17. listopad 1989259 

Pustíme desetiminutovou reportáž z projektu Toto století, kde záběry událostí 17. listopadu 

protínají vzpomínky a reflexe tehdejších aktérů na Albertově a Národní třídě. Po skončení 

videa ukázku rozebereme pomocí následujících otázek:  

- Kdo v ukázce vystupuje? Popište ukázku podrobně. Co se v ukázce odehrává? Jaká 

hesla zaznívají? O čem hovoří mluvčí za studenty? Co prosazuje? Jaké hodnoty 

mluvčí zastupuje? Jak byste popsali jeho charakter? Jak aktéři hodnotí zpětně 

události 17. listopadu? Jaké byly jejich záměry? Jaká byla nálada na manifestaci? 

Jaké písně zní?  

Druhu částí bude projekce verze písně Jednou budem dál od bratrů Nedvědů.260 Úkolem je 

zamyslet se, jakou symboliku měla píseň v roce 1989 a proč. Co znamená to „Jednou budem 

dál“? Necháme některé jedince prezentovat své názory před třídou.  

                                                 
257 Popis celého principu hry byl převzat z Nápadníku pro rozvoj klíčových kompetencí. HANSEN ČECHOVÁ, 
Barbara a kol. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha: www.scio.cz, 2006, s. 41 
258 ŽLUTÝ PES. Sametová. [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.mojevideo.sk/video/4d4f/zluty_pes_sametova.html 
259 Česká televize. Demonstrace 17. listopadu 1989. [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-36 

 
260 NEDVĚDI. Jednou budem dál. [online], [cit. dne: 9. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=JkNp1ENT8kg  

https://www.mojevideo.sk/video/4d4f/zluty_pes_sametova.html
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-5-36
https://www.youtube.com/watch?v=JkNp1ENT8kg
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ZÁVĚR 

A) Plakát – shrnutí tématu 

Promítneme plakát z roku 1989261. Cílem žáků je zamyslet se nad myšlenkou a poselstvím 

daného plakátu. Můžeme jejich názory stimulovat pomocí jednoduchých otázek – Co autoři 

plakátem zamýšleli? Považovali podzim roku 1989 za opak jara 1968? Následně je potřeba 

reflektovat to, že si většina obyvatel původně myslela, že rok 1989 bude navazovat na rok 

1968 a neočekávali odklon od socialismu. Po úvodní stimulaci a motivaci rozdáme papíry 

velikosti A4 a představíme zadání: vytvořit plakát k dnešní hodině a jejímu tématu – 

Sametová revoluce, jinak omezeni nejsou. Pracují do konce hodiny, v závěru dáme prostor 

několika žákům, aby svůj plakát prezentovali a odůvodnili. Po ukončení samotné aktivity by 

měla následovat reflexe jak tvorby plakátů, tak celé hodiny a práce během ní.  

 

9. hodina – 90. léta v Československu 
Téma: Proměna poměrů v 90. letech 20. století v 

Československu 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 45 minut 

Generalizace: Obecná euforie na konci roku 1989 a 

počátku roku 1990 byla vystřídána 

zklamáním z neefektivního nastolování 

nutných politických a ekonomických 

změn, které sice pomohly 

k demokratizaci země, ale znevýhodnili 

určitou část obyvatel navzdory jiné.  

Cíl: Žáci kriticky posoudí význam změn 

v roce 1989 a 1990 v Československu a 

diskutují nad možnými problémy nového 

státního zřízení.  

                                                 
261 Plakát Podzim 89–Jaro 68. [online]. [Cit. dne: 9. 7. 2019]. Dostupný z: http://www.typo.cz/wp-
content/uploads/2010/11/68-89.jpg  

http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2010/11/68-89.jpg
http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2010/11/68-89.jpg
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Dílčí cíle: - Žáci samostatně navrhnou a 

formulují možnosti opakování 

tématu. 

- Žáci popíší a analyzují projev 

novoroční projev Václava 

Havla a zdůvodní jeho 

poselství.  

- Žáci formulují a předkládají 

návrh možného vývoje 

Československa po roce 1990. 

Klíčové kompetence: - k učení  

- k řešení problémů  

- komunikativní  

- občanská 

- sociální a personální 

Pojmy a fakta: Svobodné volby, demokracie, tržní 

ekonomika, privatizace, kuponová 

privatizace, restituce, prezident, 

liberalizace, pluralita 

Metody a formy výuky: - Frontální výuka 

- Skupinová práce 

- Samostatná práce 

- Diskuze  

Pomůcky: Internet, projektor, video ukázka, 

PowerPoint prezentace, papíry, pravítko, 

psací potřeby, pastelky, fixy, čtvrtky, 

barevné papíry 

 

ÚVOD 

a) Novoroční projev Václava Havla262 

                                                 
262 Novoroční projev Václava Havla, [online], Praha: 1990, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=i3OK650epuo  

https://www.youtube.com/watch?v=i3OK650epuo
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Žákům pustíme téměř ikonický novoroční projev Václava Havla z roku 1990.  Cílem této 

aktivity je, aby analyzovali význam tohoto projevu pro nadcházející novou dějinnou éru a 

jeho symboliku. Pomocí otázek společně ukázku rozebíráme:  

- Co důležité v projevu zazní? Jak popisuje V. Havel stav země? Jak ho popisovali 

jeho předchůdci? Jaká byla realita v polistopadových událostech? Měli lidé důvod 

k tomu být šťastni? Jaký efekt mohlo mít poselství na obyvatele? Proč zvolil Havel 

takovouto formu projevu? Jaké cíle si klade do budoucna? Jaká je Havlova vize 

Československé republiky? Co znamená závěrečný výrok: Tvá vláda se k tobě lide 

navrátila? Na co odkazuje? 

Poté, co jsou dílčí otázky zodpovězeny otevíráme diskuzi otázkou: Jakou symboliku má 

takový projev? Smyslem tohoto tázání je, aby se studenti dobrali toho, že se jedná o 

SVOBODNÝ PROJEV a v jako takovém nemusí prezident státu lhát a tím je zde podprahově 

zdůrazněna paralela svobody a demokracie.  

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Výklad 

Závěrečná hodina celého tematického bloku v hodinách na střední škole bude skýtat náčrt 

dalšího vývoje republiky. V ideálním případě by dějinné události měly ve výkladu končit 

rokem 2004 – čili vstupem České republiky do EU.  

Hlavní body výkladu: 

Restituce, ekonomická transformace (tržní ekonomika, liberalizace cen, volná soutěž, 

odstátnění majetku – malá a velká privatizace), sociální změny, svobodné volby, pluralitní 

demokracie, vznik ODS a dalších politických stran, Václav Klaus, rozpad Československa, 

vstup ČR do NATO, OSN a EU 

 

B) A co dál?  

Brainstorming 

Po výkladu přenecháme slovo třídě. Zadání je prosté – co se dělo v České republice od roku 

1993 do současnosti? Pracujeme formou brainstormingu, kdy nám jednotlivci sdělují každý 

svůj nápad a ten zapisujeme buď na tabuli nebo do dokumentu na projektoru. Můžeme třídě 

dovolit použití mobilních telefonů k vyhledávání. Po vyčerpání všech nápadů nebo uplynutí 

pěti minut aktivitu zastavíme a reflektujeme. Podíváme se na jednotlivé pojmy a řízenou 

diskuzí necháme žáky hodnotit důležitost vypsaných událostí, včetně toho, zda o nich něco 
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vědí.  Doplňujeme některé události a následně vytvoříme společně a s použitím internetu 

jednoduchou časovou osu nejdůležitějších událostí.  

 

ZÁVĚR 

A) Tvorba opakování  

Účelem je závěrečné a komplexní opakování, při kterém budou žáci jednak opakovat, ale 

zároveň tvořit. Jejich úkolem je vytvořit jakoukoliv formu opakování celého tematického 

bloku pro své spolužáky. Ideálně pracují ve dvojicích a každá dvojice zvolí jinou formu 

opakování. Můžeme jim dát nějaké nápady - bingo, domino, riskuj, kufr, tajenky, 

osmisměrky,  kvarteto, opakovací kartičky osobností, otázky pro slovní softbal, apod.  

Každé dvojici rozdáme papíry a čtvrtky, v případě potřeby i pastelky, fixy či barevné papíry.  

 

B) Reflexe  

Žáci zhodnotí nejprve svou dnešní práci a uběhlou vyučovací hodinu. Posléze sepíší krátkou 

desetiřádkovou esej na téma: Co se mi líbilo a nelíbilo na hodinách o tématu 

Československo v letech 1968-1989. Práce si na konci vybereme a reflektujeme svou vlastní 

práci.  

5.2.2. Semináře 

  
Jak jsem již avizovala výše, návrh didaktického postupu je u gymnázií rozčleněn na 

„standartní“ hodiny s výkladovým rámcem učitele a hodiny seminářové, zaměřené spíše na 

dovednosti a klíčové kompetence, kdy předpokladem je faktická znalost historických reálií a 

kontextu z běžných hodin. V této části jsem připravila celkem tři vyučovací na sebe 

navazující dvouhodiny zaměřené na práci s dobovými prameny a materiály, jež by měly 

pomoci hlubšímu porozumění historického vývoje. Mnohem více je pak také kladen důraz na 

skupinovou práci. Zároveň jsem se pokusila zařadit časově náročnější aktivity, didaktické hry 

a inscenační metody. Potenciál tohoto tématu je však dle mého téměř nevyčerpatelný, jelikož 

existuje bohatá řada filmů, dokumentů a seriálů, které je možné využít v hodině a reflektovat. 

A tím pádem, by ze tří dvouhodin jich klidně mohlo vzniknout deset, pak by se ale jednalo o 

kvalifikační práci daleko přesahující rozsah stran, což není mým záměrem. Proto uvádím na 

konci návrhu didaktického postupu další možné aktivity, s nimiž je možno pracovat. Stejně 

vhodná je i mimotřídní výuka, zejména exkurze a výuková exkurze. K těmto účelům může 
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učitel zvolit celou řadu míst, jelikož jsem již několikrát zmínila, že tématem práce jsou dějiny 

nedávno minulé a pozůstatky této doby dnes můžeme potkat „téměř na každém rohu“.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o seminářové hodiny, na základě dobrovolného výběru 

studentů, očekávám, že mají již určitou základní motivaci pro dějepisné vyučování. Proto zde 

není tak kladen důraz na motivační aktivitu, spíše jsou úvody hodin věnovány opakování 

látky běžných vyučovacích hodin.  

 

1. hodina – Pražské jaro a okupace v pramenech 
Téma: Pražské jaro a okupace v pramenech 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 2x 45 minut 

Generalizace: Období Pražského jara a jeho ukončení mají 

nezastupitelnou roli v soudobých 

československých dějinách a umožňují nám 

zkoumat své příčiny, průběh a následky 

prostřednictvím široké pramenné základny 

různého druhu.  

Cíl: Žáci vysvětlí zákonitosti, které určovaly 

Pražské jaro a jeho ukončení.  

Dílčí cíle: - Žáci na základě ukázky vytvoří 

vlastní karikaturu.  

- Žáci analyzují a hodnotí text Dva 

tisíce slov a jeho význam. 

- Žáci kriticky rozebírají dobové 

fotografie a porovnávají je se 

svými dosavadními znalostmi. 

- Žáci hodnotí etický rozměr činu 

Jana Palacha, Jana Zajíce a 

Evžena Plocka. 

Klíčové kompetence: - k učení 
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- k řešení problémů 

- komunikativní  

- sociální a personální 

- občanská 

Metody a formy výuky: - Samostatná práce 

- Skupinová práce 

- Frontální výuka 

Pomůcky: Domino hra, text Dva tisíce slov, fotografie, 

papír, psací potřeby, projektor, internet 

 

ÚVOD 

A) Opakování  

DOMINO 

Jako formu opakování jsem zvolila hru domino. Potřeba je krátká předchozí příprava, kdy si 

vytiskneme archy domina a rozstříháme na jednotlivé proužky, které následně zamícháme. 263  

Rozdáme do dvojic obálky s rozstříhanými dvojicemi, úkolem je vytvořit logicky navazující 

řetězec, jež odpovídá historické pravdě. Vítězí dvojice, která domino poskládala celé správně 

a nejrychleji. Následně zkontrolujeme postup každé dvojice ve třídě. Na závěr aktivitu 

reflektujeme tím, že studenti sdělují, jak se jim líbila. Po ukončení aktivity společně shrneme 

události Pražského jara a následné potlačení obrodného procesu v Československu.  

 

HLAVNÍ ČÁST  

A) Práce s textem - Dva tisíce slov  

Před začátkem práce můžeme uspořádat lavice tak, aby odpovídaly skupinové práci a 

náhodně rozdělíme studenty do skupin po čtyřech například pomocí tahání si čísel z misky.  

Rozdáme manifest Dva tisíce slov od Ludvíka Vaculíka a papíry.264 Úkolem studentů je si 

text přečíst a redukovat jej na jeho nejpodstatnější části. Poté text interpretují na prázdný 

papír. Po skončení této části každá skupina přednese svou interpretaci textu. V závěru 

necháme žáky zhodnotit, jak se jim s textem pracovalo – jestli pro ně byl srozumitelný, jak se 

jim četl a zároveň reflektují práci ve skupině.  

 

                                                 
263 Viz. Příloha č. 21 

264 Viz. Příloha č. 22 
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B) Práce s fotografií  

 Druhou částí hodiny je pak práce s fotografií. Předkládáme materiály do stejných skupin, 

v jakých pracovali na textech manifestu. Teď se jim do rukou dostávají fotografie zachycující 

nějakým způsobem Pražské jaro 1968.265 Smyslem je popsat každou jednu fotografii podle 

pokynů. Postupně tedy bereme jednu fotografii po druhé a necháme žáky fotografie jednak 

popsat a jednak k nim domyslet kontext. K tomu mohou napomoci otázky: 

- POPIS: Co se na fotografii odehrává? Kdo nebo co je na fotografii? Co se děje 

v popředí, v pozadí a po stranách?  

- INTERPRETACE: Jaký je záměr fotografie? Kdo a proč ji vyfotil? Kde je 

fotografie pořízena? Je nějak upravena? Jaký příběh mají lidé na fotografiích? 

 

C) Jan Palach – Pochodeň svědomí  

Tato aktivita je použita z portálu Jeden svět na školách a veškeré autorské nároky tedy patří 

jim. 266 Cílem je zhodnotit etický rozměr činu Jana Palacha a ostatních zápalných pochodních. 

Pustíme 11minutový film Ticho dostupný z portálu JSNS.267 Po krátké pauze – očekávaném 

tichu, rozdáme úryvky z eseje Tomáše Halíka – Pochodeň svědomí.268 Poté, co si studenti 

přečtou esej269 a stráví dojmy z filmu Ticho zahájíme volnou diskuzi. Necháme žáky, aby 

volně formulovali své myšlenky a dojmy, příliš nezasahujeme otázkami a dáváme prostor 

jejich asociacím. Debatu ukončíme tím, zda byl Jan Palach hrdina a žáky necháme hlasovat – 

kdo souhlasí, tak se postaví, kdo ne – zůstane sedět. Celou aktivitu písemně na barevné 

papíry, které rozdáme. Zadání je zamyslet se nad tématem: Osobní oběti ve prospěch 

společnosti. Dáme třídě dostatek času, aby mohli své názory a myšlenky sepsat na papír. 

Můžeme některé vyzvat, aby své názory prezentovali před ostatními.  

 

D) Karikatura 

Abychom ozvláštnili práci s prameny a dobovými materiály, jedním z možných zdrojů je 

karikatura. Ta měla právě v období normalizace svou nezastupitelnou roli. V úvodu je potřeba 

zopakovat, co to vlastně karikatura je a jaký je její účel.  V této práci nám jde o to, aby se žáci 

                                                 
265 Viz. Příloha č. 23 
266 JSNS, Ticho, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné: https://www.jsns.cz/lekce/15587-ticho 
267 Tamtéž 
268HALÍK, Tomáš. Pochodeň svědomí, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.jsns.cz/download-lecture-material/18361?activityId=17524&lectureId=15587  
269 Viz. Příloha č. 24 

https://www.jsns.cz/lekce/15587-ticho
https://www.jsns.cz/download-lecture-material/18361?activityId=17524&lectureId=15587


 134 

seznámili s jinou formou umění a vizuálního pramene a zároveň po nich chceme, aby takovou 

karikaturu vytvořili.  Nejdříve tedy rozdáme pracovní list270 s nejrůznějšími karikaturami, 

zejména ze satirického časopisu Dikobraz. Ve skupinkách, které buď můžeme nechat 

v původní sestavě nebo je můžeme promíchat, dáme čas na vypracování jednotlivých úkolů 

v pracovním listu. Doplňující informace pro učitele ke karikaturám najdeme v příručce 

Barbory Kulihové pro projekt Národního muzea Dotkni se 20. století s názvem Antologie 

dobových politických karikatur a vtipů 1918–1990.271 Po ukončení aktivity společně 

hodnotíme práci a chceme po žácích, aby analyzovali karikaturu jako takovou a vyjádřili svůj 

názor na tuto formu umění.  

 

ZÁVĚR 

A) Tvorba karikatury 

Reflektivním ukončením celého dvouhodinového bloku je vytvoření vlastní karikatury na 

libovolný aspekt tématu dnešní hodiny. Žáci si tak mohou vybrat jakoukoliv událost či 

osobnost mezi lety 1968-1970.  Pracují do konce hodiny, pokud práci nestihnou, dáme jim ji 

na dodělání doma. Během aktivity můžeme jednotlivcům radit a pomáhat, dávat jim 

inspirativní náměty pro jejich práci.  Na závěr, což nebude překvapení, každý žák představí 

svou karikaturu spolužákům. Pokud se tato část spolu s reflexí aktivity nestihne, zařadíme ji 

na začátek hodiny příští. 

2. hodina – Obrazy Václava Havla 
Téma: Obrazy Václava Havla 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 2x 45 minut 

Generalizace: Osobnost Václava Havla rezonuje 

společností dodnes. Někteří vnímají jeho 

odkaz demokratických hodnot, jiní jej 

odsuzují.  

                                                 
270 Viz. Příloha č. 25 

271 KULIHOVÁ, Barbora. Antologie dobových politických karikatur a vtipů: 1918 – 1990. [online]. [Cit. dne: 7. 
7. 2019], dostupné z: http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/Antologie_karikatury_1968_1990.pdf  

http://www.dvacatestoleti.eu/data/files/Antologie_karikatury_1968_1990.pdf
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Cíl: Žáci posoudí a obrazy Václava Havla a sami 

jeho osobnost zhodnotí. 

Dílčí cíle: - Na základě různých zdrojů 

popíší, jak byl Václav Havel 

vnímán. 

- Žáci analyzují jednotlivé aspekt 

života Václava Havla. 

Klíčové kompetence: - K učení 

- K řešení problémů 

- Komunikativní 

- Sociální a personální  

Pojmy a fakta: Václav Havel, Moc bezmocných, disident, 

prezident, demokracie, hodnoty, charakter 

Metody a formy výuky: - Samostatná práce 

- Skupinová práce 

- Práce s textem 

Pomůcky: Čtvrtky A2, pastelky, fixy, nakopírované 

texty, fotografie, papír, psací potřeby, 

pracovní listy „kolo života“ 

 

Dvouhodinová lekce se zaměřuje na Václava Havla jako významnou osobnost a porovnává 

nejrůznější pohledy na jeho charakter v průběhu času. Příprava je o něco náročnější, avšak 

výsledné práce mohou být o to zajímavější.  

 

ÚVOD   

A) Asociace 

Na začátku hodiny rozdělíme třídu do skupin po osmi a přizpůsobíme třídu tak, aby se jim 

dobře pracovalo. Do každé skupiny pak dáme jednu vytištěnou fotografii Václava Havla a 

papír velikosti A4. Účelem je na papír napsat v časovém limitu jedné minuty, co možná 

nejvíce pojmů, které se jim asociují s jeho jménem. Po uplynutí časového limitu necháme 

vždy mluvčího každé skupiny vypsat pojmy na tabuli či flipchart. Je pravděpodobné, že 

některé pojmy se budou opakovat a tím pádem je další skupina nebude psát znovu, ale připíše 
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čárku k předchozímu. Poté, co máme všechny pojmy zaznamenané na tabuli je společně 

postupně probereme. V závěru sumarizujeme, co všechno žáci ví o Václavu Havlovi.  

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Práce s texty ve skupině  

Důležitá část hodiny je skupinová práce s materiály, které rozdáme. Každá skupina obdrží, 

k již vlastněné fotografii, čtvrtku velikosti A2 a několik doprovodných textů:  

 Moc bezmocných – úryvek z díla Václava Havla272 

 Kdo je Václav Havel – článek Rudého práva z roku 1989273 

 Odkaz Václava Havla – článek Erika Taberyho z roku 2011274 

 Životopis Václava Havla – ze Slovníku disidentů275 

 Václav Havel prezident – chronologické zobrazení jeho působení v úřadu prezidenta276 

Volitelně můžeme ještě přidat fotografie Václava Havla, doporučuji například díla Tomkiho 

Němce a Bohdana Holomíčka, které se snadno dohledají na internetu.  

  

Zadáme pokyny: úkolem každé skupiny je vytvořit komplexní obraz Václava Havla na 

příslušnou čtvrtku. Prvním krokem by pro ně mělo být nalepení jeho portrétu doprostřed 

čtvrtky. Postup práce necháme zcela na jednotlivých skupinkách, jen jim doporučíme, že 

ideální bude, pokud se někde v rámečcích objeví nadpisy z jednotlivých materiálů a následně 

zásadní informace, které v dokumentu našli. Pro tuto práci je důležité dát dostatečnou 

časovou dotaci na zpracování. Po ukončení aktivity necháme žáky slovně reflektovat jejich 

práci ve skupině klasickým způsobem – jak se jim pracovalo, co pro ně bylo nové, co naopak 

věděli, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, jaká byla práce ve skupině apod. Výsledné plakáty 

pak vyvěsíme ve třídě či na chodbě.  

 

                                                 
272 Viz. Příloha č. 26 
273 Kdo je Václav Havel. In: Rudé právo 69, č. 46, 23. 2., s. 4 [online] [Cit. dne: 6. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zdejin/4/13.pdf  
274 TABERY, Erik. Odkaz Václava Havla. In: Respekt, 23. 12. 2011. [online], [cit. dne: 6. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.respekt.cz/tydenik/2011/53/odkaz-vaclava-havla  
275 Václav Havel, in: DANIÈL', A., ed. a GLUZA, Zbigniew, ed. Slovník disidentů: přední osobnosti opozičních 
hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989. Překlad Petruška Šustrová. [online] Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2019, s. 157 – 160 [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z: https://slovnik-disidentu.cz/vyhledavani  
276 Václav Havel – president – 1989 – 2003, [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.vaclavhavel.cz/cs/vaclav-havel/prezident  

https://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zdejin/4/13.pdf
https://www.respekt.cz/tydenik/2011/53/odkaz-vaclava-havla
https://slovnik-disidentu.cz/vyhledavani
https://www.vaclavhavel.cz/cs/vaclav-havel/prezident
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Variace: Aktivitu můžeme pozměnit tak, že každé skupině dáme pouze jeden pramen či 

pohled na Václava Havla a necháme je jej zpracovat. Jedna skupina tak bude mít Václav 

Havel – prezident, jiná například Václav Havel – disident.  

 

ZÁVĚR 

A) Reflexe  

Pro ukončení celého tématu jsem zvolila metodu Wheel of life, čili kolo života277. Na tuto 

metodu, která komplexně mapuje charakterové vlastnosti nebo činy osobnosti mě přivedl opět 

Tajný učitel.278 Každý žák si sám zvolí osm kategorií, v nichž bude hodnotit osobnost 

Václava Havla. Do pracovního listu napíší název kategorie, a pak jednoduše hodnotí pomocí 

číselné osy, kdy 10 je hodnota nejvyšší a 0 nejnižší. V samotném závěru pak necháme 

jednotlivce představit své kolo života a jeho výsledek. Pro ilustraci, jak takové finální kolo 

života vypadá stačí zadat pojem do vyhledávače, nebo se lze inspirovat přímo u zdroje.279 

 

3. hodina – Život v době „normalizace“ 
Téma: Život v době „normalizace“ 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost – Dějepis – Moderní 

doba II – Soudobé dějiny 

Ročník: 3.(4.) 

Doba trvání hodiny: 2x 45 minut  

Generalizace: Období tzv. normalizace v Československu 

se vyznačovalo rozmanitou kulturní a 

sociální realitou, která do dnes rezonuje 

českou společností.  

Cíl: Pomocí internetu analyzují a hodnotí 

jednotlivé aspekty života v normalizačním 

Československu.  

Dílčí cíle: - Pomocí práce s internetem 

shromažďují informace o 

                                                 
277 Viz. Příloha č. 27 
278 TAJNÝ UČITEL, Tři metody pro lepší výuku, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 
https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/05/20/tri-metody-pro-lepsi-vyuku/  
279 Wheel of life, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: https://engagetheirminds.com/2016/12/08/tuck-
everlasting-and-the-wheel-of-life/ 

https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/05/20/tri-metody-pro-lepsi-vyuku/
https://engagetheirminds.com/2016/12/08/tuck-everlasting-and-the-wheel-of-life/
https://engagetheirminds.com/2016/12/08/tuck-everlasting-and-the-wheel-of-life/
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vybraném aspektu života během 

normalizace. 

- Na základě zjištěných informací 

vytváří prezentaci a plakát 

sumarizující dosavadní výsledky 

bádání.  

Klíčové kompetence: - k učení  

- komunikativní  

- sociální a personální 

Metody a formy výuky: - Motivační aktivita 

- Skupinová práce 

Pomůcky: Internet, čtvrtky, psací potřeby, papíry, fixy, 

pastelky 

Cílem této hodiny je zmapovat každodenní život v Československu v 70. a 80. letech 

minulého století s důrazem na skupinovou práci. Pro tuto hodinu je však klíčový přístup 

k internetu, buď na mobilních telefonech žáků (pokud to školní řád umožňuje), školních 

tabletech nebo v počítačové učebně. V této lekci je možné oddělení hodin, a to z toho důvodu, 

že bude potřeba, aby studenti práci dodělali mimo školu – připravili si obrázky a třeba i 

nějaké rekvizity z domova.  

 

ÚVOD  

A) Poslech – Holky z naší školky 

Žáky pro práci motivujeme poslechem notoricky známé písně Holky z naší školky.280 

Necháme je píseň zhodnotit a vyjádřit se k videoklipu. Pomocí řízené diskuze a správných 

otázek se dobereme ke kultuře a životu v období normalizace. 

 

HLAVNÍ ČÁST 

A) Zpracování oblastí života v „normalizačním“ Československu 

Třídu rozdělíme tak, aby vzniklo celkem sedm skupin. Je žádoucí, aby se neopakovalo 

složení skupin z předchozích hodin, ideálně tedy třídu rozřadíme podle nějakého klíče.  

Každé skupině dáme dostatečné množství materiálu – papíry, barevné papíry, fixy, pastelky 

apod. Za skupinu pak velvyslance necháme vylosovat si jedno z témat: 
                                                 
280 KOTVALD, P. a HLOŽEK, S. Holky z naší školky. [online]. [Cit. dne: 9. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=JqpzWUA-UWs  

https://www.youtube.com/watch?v=JqpzWUA-UWs
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- Hudba 

- Film, seriály 

- Jídlo a pití 

- Móda 

- Literatura 

- Zábava a volný čas  

- Bydlení 

Cílem každé skupiny je vytvořit plakát velikosti A3, který bude sumarizovat zjištěné 

informace z dané oblasti vztahující se k letům 1970–1990 v Československu. Necháme 

skupiny pracovat zcela samostatně, obcházíme třídu, radíme a metodicky či inspirativně 

pomáháme. Stěžejní práci však přeneseme čistě na schopnosti a organizaci žáků. Třída se tak 

naučí samostatně vyhledávat a třídit informace a následně je zpracovat. Jak již bylo zmíněno 

výše, klíčová je v tom práce s internetem.  

 

ZÁVĚR 

A) Reflexe 

Necháme skupiny shrnout dosavadní výsledky své práce a zadáme jim úkol na doma. Tím je 

samozřejmě dokončit svůj plakát a vylepšit jej graficky, opatřit si fotografie či obrázky a 

pokud chtějí a mají možnost, mohou přinést i některé dobové rekvizity a ukázky. (Například 

móda, jídlo, apod.) Další podmínkou pro jejich práci je vytvoření jednoduché PowerPointové 

prezentace, která jejich práci shrne. Následující hodinu pak věnujeme tomu, že každá skupina 

představí svůj projekt spolužákům a seznámí je s výsledky své práce. Žáci se hodnotí 

navzájem a po skončení každé prezentace necháme třídu shrnout, co se jim líbilo, co se jim 

naopak nelíbilo, co je zaujalo, co by přidali apod.  

 

 

5.3. Další inspirativní nápady a metody 
 
Za svůj tříletý pobyt v základním školství, jsem měla velké množství šancí ozkoušet nové 

postupy, aktivity či metody. Je třeba říci, že každému učiteli a v každé třídě vyhovuje zcela 

něco jiného.  Dnes je však bohatá základna inspiračních zdrojů, odkud může učitel čerpat, 

pokud nemá zrovna „vlastní nápad“. Osobně si dovolím poznamenat, že jsem u moderních 

dějin nepocítila absenci „inspirativní můzy“. Právě naopak. Mým problémem je rozsáhlé 

množství nápadů, co uplatnit ve výuce a málo času k jejich realizaci.  Téma „normalizace“ 



 140 

navíc skýtá tolik zákoutí, se kterými lze v hodinách pracovat ať už se budou týkat politiky, 

hospodářství, běžného života, či kultury. Několikrát jsem se zmínila o tom, že existuje 

nepřeberné množství materiálů a aktivit, které mohou pomoci k efektivní výuce dějin na 

školách. Není v možnostech mě samotné i této práce je všechny obsáhnout, na to by byla 

opravdu zapotřebí práce daleko většího rozsahu, než jakou je ta diplomová. Pro inspiraci jsem 

se však rozhodla vypsat možné aktivity, které mne v souvislosti s tématem napadly, nebo 

jsem je někde objevila. Pokud jsou to nápady cizí, nechybí zdroj. Veškeré nápady jsou 

využitelné pro základní i střední školy, jejich obtížnost může učitel korigovat s ohledem právě 

na věk a schopnosti žáků.  

 

INTERAKTIVNÍ OPAKOVÁNÍ LÁTKY 

Velmi praktickou metodou, kterou jsem postřehla na pedagogických praxích v rámci 

společného základu při studiu na ZŠ Petřiny, je internetová aplikace Kahoot.  S její pomocí 

může učitel žákům tvořit opakovací „rozstřely“ formou kvízů. Výhodou této metody je její 

rychlé sestavení i hodnocení vítěze přímo na síti. Nevýhodou a problémem může být 

nedostatečná technická vybavenost školy, nefunkční internet, či zákaz používání mobilních 

telefonů ve výuce. Při této formě opakování totiž žáci potřebují telefony, či tablety 

s připojením na internet. Učitel pak na internetové stránce vytvoří jednoduchý kvíz se čtyřmi 

variantami odpovědí a žáci následně „na rychlost naklikávají“ správné odpovědi. Jedná se o 

velmi rychlou formu opakování, avšak je třeba si uvědomit, že její použití nemusí být vždy 

slučitelné se správnými didaktickými zásadami. Stejně tak je možnost uplatnění velmi nízká.  

 

ŽIVÉ OBRAZY  

Rozhodně zajímavým zpestřením výuky může být jakákoliv aktivita skýtající žákům pohyb. 

Nevýhodou zde může být fakt, že ochotu projevit se a „předvádět“ nemusí mít každý ze třídy, 

nebo naopak všichni. V tomto případě musí učitel být schopen nadále se třídou operovat tak, 

aby vzniklou situaci diplomaticky vyřešil a nic žákům nenakazoval.  

Osobně bych žáky rozdělila do čtyř týmů, kde každý by dostal jedno téma živého obrazu. 

Následovala by krátká porada a vymýšlení a po uplynutí limitu na přípravu předvedení. 

Úkolem žáků je postavit živý obraz tak, aby zbývající týmy uhodly, o jakou událost se jedná. 

Týmy mohou soutěžit formou hlášení se, či zapisovat své tipy na papír nebo stíratelné 

tabulky, pokud jsou k dispozici. Výhodou je zapojení celého kolektivu, jelikož je opravdu 

nutno využít k obrazu každého jednoho žáka. Hrozbu pak vidím v neochotě některých žáků a 

jejich „bojkotu“ k tomu cokoliv dělat.  
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POUPATA 

Pokud má učitel ve třídě žáky aktivní, kterým nevadí se „pobavit“ při aktivitě, je rozhodně 

tohle vhodná volba. Zároveň se může stát pro žáky zpestřením od nudného posedávání hodinu 

v lavici. Jedná se o secvičení jednoduché sestavy na Spartakiádu. Předpokladem tedy je, že 

učitel vymyslí kroky nebo se je sám naučí z dostupných videí a následně se snaží sestavu 

naučit své žáky. Nemělo by se jednat o příliš náročné prvky. Také musí učitel počítat s tím, že 

i když se mu to zdá jako velmi dobrý nápad, žáci to mohou odmítnout, bojkotovat, či se jich 

zapojí jen několik. Rozšířením pak může být i to, pokud si seženou „dobové“ úbory k tomuto 

účelu.  

 

ROZHODOVÁNÍ 

Tuto metodu jsem našla na stránce Tajný učitel281a veškerý kredit tedy patří tamnímu 

anonymnímu učiteli dějepisu. Přišel s rozhodně zajímavou aktivitou a to možnosti, aby žáci v 

„reálných situacích“ z období normalizace rozhodovali, jak by se sami zachovali. Tuto 

metodu je možno aplikovat buď pomocí jednoduchého hlasování či písemně.  

Pro inspiraci uvádím několik „dilemat“, která nastínil právě autor této metody:  

• Tvoji příbuzní emigrovali do ciziny. Pokud se jich zřekneš, ušetříš si mnoho 

problémů. Jak se rozhodneš?  

• Víš, že se v pohraničí dá snadno přijít k majetku po odsunutých Němcích. 

Pokud vstoupíš do KSČ nabízející ti tam celý dům a práci. Jak se rozhodneš? 

• Pokud chceš nadále pracovat jako literární kritik, měl(a) bys sepsat pozitivní 

kritiku na román Rudá záře nad Kladnem, i když víš, že je to literární brak. Jak 

se rozhodneš?  

• Jsi učitel(ka) dějepisu. V hodině se tě jeden žák ptá, zda je pravda, že v srpnu 

1968 náš přijela okupovat sovětská vojska. Řekneš mu pravdu? Jak se 

rozhodneš?  

• Při zahraniční cestě se ti nabídla možnost zůstat v emigraci. Nemáš rodinu ani 

děti, ve své vlasti bys však nechal(a) své rodiče, které už možná nikdy neuvidíš 

a samozřejmě svůj majetek a práci. Jak se rozhodneš? 

• V práci ti nabídli příležitost vycestovat na konferenci do Německé spolkové 

republiky. Kolega ti ten den před cestou dá strojopis s prosbou, zda bys jej 
                                                 
281 TAJNÝ UČITEL, Rozhodování, [online]. [Cit. dne: 25. 6. 2019], dostupné z: 
https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/01/16/ceskoslovensko-1945-1989-prakticke-tipy-a-cviceni-ii/ 

https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/01/16/ceskoslovensko-1945-1989-prakticke-tipy-a-cviceni-ii/
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nezkusil(a) provést přes hranice. V případě, že ti strojopis na hranicích zabaví, 

hrozí ti vězení nebo budeš muset podepsat spolupráci s StB. Jak se rozhodneš?  

• Soudružka z kádrového oddělení tě požádá, jestli bys jí jednou za měsíc 

nesepsal(a) stručné hlášení o jednom tvém podřízeném (co dělá, s kým 

telefonuje, apod.). Jak se rozhodneš?  

 

Zajímavou alternativou k aktivitě Hry na rozhodování může být soubor Totalita, který mi 

poskytl vedoucí mé práce a je dohledatelný na stránkách KDDD PedF UK282 avšak neznám 

autora a nemohu tedy říci, kdo materiál vytvořil, je však velmi vkusný a pomáhá žákům 

formou jednoduchých rozhodování „proplout“ realitou 70. let v Československu 

 

HAVEL V KOSTCE 

Autorem následující aktivity je stejně, jako u té předchozí Tajný učitel283, který přispívá na 

svůj blog celkem pravidelnou salvu metod, jež využil ve svých hodinách. Principem této 

aktivity je na základě písně Havel v Kostce284 a předloženého nakopírovaného textu písně 

sepsat strukturovaný životopis Václava Havla.  

 

HESLA REVOLUCE  

Tato aktivita mne napadla ve spojitosti s projektovým dnem, který se uskutečnil na naší 

základní škole ke stoletému výročí založení Československa. Jedna třída měla seznámit žáky 

s událostmi roku 1989. Ti vytvořili velká plakátová hesla, která bylo možno vidět v tom roce.  

Cílem této aktivity tedy jest, aby žáci vytvořili na plakáty hesla, která se ozývala během 

revoluce. 

 Na Štěpána bez Štěpána.  

 Jakeše do koše!  

 Konec vlády jedné strany.  

 Paní učitelko, už nám nemusíte lhát.  

 Svobodu. 

 Pravda vítězí. 

                                                 
282Totalita. [online]. [ Cit. dne: 26. 6. 2019], Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/files/2015/03/totalita.pdf 
283 Popis metody i s reflexí lze nalézt na jeho blogu. TAJNÝ UČITEL, Havel v kostce, [online]. [Cit. dne: 25. 6. 
2019]. Dostupné z: https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/01/16/ceskoslovensko-1945-1989-prakticke-tipy-a-
cviceni-ii/   
284 ZÁVODNÍ OVOCE, Havel v kostce, [online]. [Cit. dne: 25. 6. 2019], Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=hZyHkhekt2E&t=183s 

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/files/2015/03/totalita.pdf
https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/01/16/ceskoslovensko-1945-1989-prakticke-tipy-a-cviceni-ii/
https://tajnyucitel.wordpress.com/2018/01/16/ceskoslovensko-1945-1989-prakticke-tipy-a-cviceni-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=hZyHkhekt2E&t=183s


 143 

 

JÁ A SAMETOVÁ REVOLUCE 

Cílem aktivity je, aby žáci zpracovali výstup, ve kterém se budou ptát svých rodičů, 

prarodičů, učitelů či známých, kteří zažili listopad 1989, co v danou dobu dělali. Učitel může 

žákům předem formulovat otázky, či přenechat iniciativu žákům. Pro inspiraci uvádím ty 

možnosti, které napadly mne:  

  Co jste dělal/a 17. listopadu 1989?  

  Odkud jste se dozvěděl/a o událostech na Národní třídě?  

  Jaká byla Vaše reakce na tyto události? 

  Byl/a jste členem Občanského fóra?  

  Pamatujete si atmosféru listopadu 1989? Jaká byla?  

  Co pro Vás byla nejdůležitější změna po listopadu 1989? 

  Co jste jako první dělal/a po pádu komunismu v Československu?  

 

 

CHARTA 77 VE FOTOGRAFII  

Práci s fotografií jsem již několikrát aplikovala a dá se užít i u tématu Charta 77. Na internetu 

se nachází rozsáhlé množství fotografií členů a signatářů Charty 77.  

 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Další možnou aktivitou je práce právě s orální historií. Paměť národa vydala knihu Příběhy 

hrdinů 20. století, které popularizuje orální historii a dává možnost pracovat se vzpomínkami 

pamětníků ve výuce. Já osobně bych třídu rozdělila na skupiny a každé bych dala příběh 

jiného pamětníka buď z knihy nebo z již jmenovaných portálů věnující se právě tomuto 

tématu. Následně by každá skupina interpretovala příběh do formy jakéhosi medailonku a pak 

seznámila spolužáky s výsledky své práce.  

 

TVORBA KOMIKSU – po „Sametové revoluci“  

Komiks popularizuje četbu mladých lidí. Právě kniha Obrazy z moderních československých 

dějin dává možnosti výtvarné realizace žáků. Kniha končí listopadem/prosincem 1989 a 

nástupem Václava Havla do funkce prezidenta. Můžeme tak žákům předložit papír 

s prázdnými rámečky a dát jim za úkol vytvořit komiks událostí po roce 1989, podle toho, co 

se dozvěděli v hodinách.  
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6. ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo podat komplexní pohled na možnosti výuky soudobých dějin na 

základních školách a gymnáziích s ohledem na různorodé metody a formy ve výchovně 

vzdělávacím procesu. V úvodu jsem zmínila, že bych ráda touto diplomovou prací dala 

inspiraci začínajícím učitelům a sumarizovala možné dostupné zdroje. Během mého pátrání 

po těchto pramenech, jenž je možno ve výuce aplikovat, jsem si uvědomila, že potenciál je 

prakticky nevyčerpatelný. Zejména u internetových zdrojů je podle mého až nevyčíslitelný 

objem příležitostí se inspirovat, jde jen o to umět správně hledat. Podařilo se mi shrnout 

nejnovější a nejzajímavější zdroje, které jsou často koncipovány právě pro školní výuku. 

Obecně jsem si také díky práci ověřila, že je v české společnosti určitá tendence klást důraz 

na výuku soudobých československých dějin a snaha popularizace dějin „zábavnou formou“.  

Jak jsem již avizovala, potenciál využití tématu v hodině není v této práci rozhodně absolutní 

a uzavřený. Obsáhnutí veškerých eventualit, jak s námětem pracovat v hodině, by potřebovalo 

kvalifikační či jinou práci diametrálně většího rozsahu. Další pojetí by se eventuálně mohlo 

zajímat například blíže o mimotřídní výuku, regionální dějiny, mikro historii a příběhy 

všedního dne, orální historii či projektovou výuku.  

 

Tato práce však také připomněla některá úskalí výuky dějin zejména na základních školách. 

Historie stále plyne a prodlužuje se. Čili jednoduše řečeno, před deseti lety končily dějepisné 

učebnice zhruba rokem 2004, dnešní prakticky mapují vývoj do roku 2016. Tím chci říct, že 

objem učiva se stále zvětšuje, časové dotace se nemění, nebo leckdy zkracují a nedochází 

k redukci těch témat, jež by bylo vhodno zkrátit pro potřeby zakomponování nejnovějších 

dějin. Zároveň se objevuje neochota učitelů hovořit o soudobých dějinách, jednak z toho 

důvodu, že pluralita názorů leckdy znamená konfrontaci se třídou, čemuž se většina dnes chce 

vyvarovat.  

 

Při zpracovávání návrhu didaktického postupu, jsem se snažila aplikovat, co možná nejvíce 

různorodých metod výuky a využívat a priori prameny buď v písemné podobě nebo 

ikonografické či audiovizuální.  Avšak i u mnou pojatých hodin si všímám tendence k tomu 

spadnout ke stereotypu a využívat pořád stejné „osvědčené“ metody. Podařilo se mi 

koncipovat hodiny na základní a gymnaziální úrovni, ale musím podotknout, že odlišení 

těchto úrovní mi činilo potíže. Samotný koncept postupu jsem aplikovala s žáky devátého 
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ročníku na škole, kde působím jako učitelka. Tento postup mi pomohl vylepšit či zavrhnout 

některé aktivity, které jsem zahrnula do svého původního konceptu. Musím také poznamenat, 

že vstupní znalosti žáků byly téměř nulové. Výstupní testy naopak dopadly nad mé očekávání. 

Ostatně i během jednotlivých vyučovacích hodin jsem si všimla zvýšeného zájmu u leckdy 

pasivních žáků, a to zejména v okamžicích tzv. otřesu. Čili v ten moment, kdy měli reagovat 

na situace, které vyvolávají emoce. Například téma Jan Palach sklidilo úspěch a když měli 

žáci za úkol zamyslet se nad tím, zda byl Jan Palach hrdina, všichni bez výjimky odpověděli, 

že ano, ačkoliv oni by si tuto formu protestu nezvolili. Druhým nejsvětlejším fragmentem pak 

byla hodina věnovaná kultuře, zejména proto, že většina dobových věcí, se dnes „vrací do 

módy“ jako retro. (Například populární ledvinky.) Žáky bavilo pouštět si hudební ukázky, 

ukazovat si, co se jedlo, co se pilo a sledovat dobové seriály či filmy. Díky takto „jinak“ 

uchopeným soudobým dějinám (na což žáci nebyli zvyklí) mi někteří z nich na konci roku 

děkovali s tím, že jsem je naučila mít ráda dějepis. A to je můj cíl do příštích let. Pomocí 

nejrůznějších interaktivních metod naučit žáky, aby měli rádi dějepis a příběhy. To je totiž 

základní kámen, na němž se dají stavět veškeré znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které 

jsou po nich požadovány. Klíčová je motivace. A žák nebude motivovaný, pokud ho výuka 

bude nudit.  

 

Psaním této práce jsem si uvědomila, že bych se i nadále ráda věnovala ve své pedagogické 

praxi možnostem zefektivnění výuky soudobých, a to nejen československých, dějin na 

školách a zároveň hledání nových metod, postupů a forem, které by v žácích efektivně 

podporovaly pozitivní vztah k dějinám a předmětu dějepis jako takovému.  
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 Příloha č. 1 - VSTUPNÍ TEST PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 

1) Napiš ke každému jménu jeden pojem, z nabídky: Céčka a populární zpěvák, 

prezident v 70. letech, upálil se na protest proti okupaci, držitel Nobelovy ceny a 

signatář Charty 77, zpěvačka a signatářka Charty 77, představitel Pražského jara, 

prezident po roce 1989 

Václav Havel  

Jan Palach  

Marta Kubišová  

Gustav Husák  

Jaroslav Seifert  

Alexander Dubček  

Michal David  

 

2) Vysvětli pojmy:  

- Sametová revoluce =  

- Pražské jaro =  

- Charta 77 =  

 

3) V české (československé) historii se velmi často zmiňují dvě data – 21. 8. 1968 a 17. 

11. 1989 – které historické události se v tyto dny udály v Československu? Vyber 

z následujících možností a připiš do tabulky:  

 

a. Začátek Pražského jara 

b. Demonstrace na Národní třídě 

c. Demonstrace na Letné 

d. Okupace Československa vojsky 

Varšavské smlouvy 

 

 

21. 8. 1968  

17. 11. 1989  
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Příloha č. 2 – VSTUPNÍ TEST PRO GYMNÁZIA  

1) Vysvětli následující pojmy: (8b.) 

a. Sametová revoluce =  

b. Pražské jaro = 

c. Charta 77 =  

d. Disent =  

2) Seřaď následující historické události chronologicky: (6b.) 

a. Normalizace, b. demonstrace na Letné, c. Václav Havel prezidentem, d. Pražské jaro, 

e.okupace vojsky Varšavské smlouvy, f. upálení Jana Palacha 

1) 2) 3) 4) 5) 6)  

 

3) Vyjmenuj československé prezidenty od roku 1967 do roku 1990: (4b.) 

 

 

4) Rozhodni, zda jsou daná tvrzení historicky správná, či nikoliv: (4b.) 

a. Tuzex byl obchod se zahraničním zbožím, kde se platilo tuzexovými poukázky, tzb. bony. 
ANO – NE. 

b. Na protest proti srpnové okupaci Československa se na Václavském náměstí upálil student Jan 
Palach. ANO – NE.  

c. Prohlášení tzv. Anticharty byl dobrovolný protest lidí nesouhlasících s komunistickým 
režimem v Československu. ANO – NE.  

d. Prezidentem Československa v období tzv. normalizace byl Ludvík Svobooda a Václav Havel. 
ANO – NE.  

5)  Pojmenuj osobnosti na obrázcích: (4b.)285 

  

                                                 
285 Obrazový materiál zleva: Leonid Iljič Brežněv, zdroj: https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982 , 
Gustav Husák, zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak , Alexander 

Dubček, zdroj: https://skompasem.cz/alexander-dubcek/ , Jan Palach, zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach  

https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak
https://skompasem.cz/alexander-dubcek/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach
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Příloha č. 3 - Pracovní list– MANIFEST DVA TISÍCE SLOV 

Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem 

Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly špatné časy s událostmi, které 

ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program 

socialismu…Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového svazku v 

mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vypočítavé 

zbabělce a lidi se špatným svědomím…Za dnešní stav odpovídáme všichni, více však 

komunisté mezi námi, ale hlavní odpovědnost mají ti, kdo byli součástí či nástrojem 

nekontrolované moci. Byla to moc umíněné skupiny rozprostřená pomocí stranického 

aparátu z Prahy do každého okresu a obce. Tento aparát rozhodoval, co kdo smí a nesmí 

dělat, on řídil družstevníkům družstva, dělníkům závody a občanům národní výbory. Žádná 

organizace nepatřila ve skutečnosti svým členům, ani komunistická. Hlavní vinou a 

největším klamem těchto vládců je, že svou vůli vydávali za vůli dělnictva. Kdybychom 

tomu klamu chtěli věřit, museli bychom dnes dávat za vinu dělníkům úpadek našeho 

hospodářství, zločiny na nevinných lidech, zavedení cenzury, která zabránila, aby se o tom 

všem psalo, dělníci by byli vinni chybnými investicemi, ztrátami obchodu, nedostatkem 

bytů… 

Otázky a úkoly:  

Jak autor hodnotí dosavadní vývoj?  

Jaké podle něj panují poměry ve státě?  

Komu za vývoj připisuje vinu?  

 

Od začátku letošního roku jsme v obrodném procesu demokratizace. Začal v komunistické 

straně. Musíme to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi námi, kteří odsud už nic dobrého 

nečekali. Obrodný proces nepřichází s ničím příliš novým. Přináší myšlenky a náměty, z 

nichž mnohé jsou starší než omyly našeho socialismu a jiné vznikaly pod povrchem 

viditelného dění, měly být dávno vysloveny, byly však potlačovány. Nemějme iluzi, že tyto 

myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíš slabost starého vedení, 

které se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým vládnutím, v němž mu nikdo nebránil. 

Zřejmě musely do plné formy dozrát všechny vadné prvky skryté už v základech a ideologii 
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tohoto systému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z řad spisovatelů a studentů. Zdrojem 

společenským změn je hospodářství.  

Otázky a úkoly:  

Co podle autora zapříčinilo tehdejší změny 

systému? Co pomohlo k demokratizaci?  

 

 

 

Vzdejme se nemožného požadavku, aby nám vždycky někdo vyšší podal k věcem jediný 

výklad a jediný prostý závěr. Každý si bude muset udělat své závěry, na svou odpovědnost. 

Společné shodné závěry je možno najít jen v diskusi, k níž je nutná svoboda slova, která je 

vlastně jedinou naší demokratickou vymožeností letošního roku. Do příštích dnů však 

musíme jít také s vlastní iniciativou a vlastními rozhodnutími. Především budeme 

odporovat názorům, kdyby se vyskytly, že je možné dělat nějakou demokratickou obrodu 

bez komunistů, popřípadě proti nim. Komunisté mají vybudované organizace, v těch je 

třeba podpořit pokrokové křídlo… Jestliže nelze v této době čekat od nynějších centrálních 

politických orgánů víc, je třeba dosáhnout více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, 

kteří zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba 

vynalézat způsoby, jak je přimět k odchodu. Například: veřejná kritika, rezoluce, 

demonstrace, demonstrační pracovní brigády, sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, 

bojkot jejich dveří. Odmítat však způsoby nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož by jich 

využili k ovlivňování Alexandra Dubčeka.  

Otázky a úkoly: 

K čemu autor vyzývá?  

Jaké cesty navrhuje k uskutečnění 

prosazovaných cílů? 

 

 

Požadujme veřejná zasedání národních výborů. K otázkám, které nechce nikdo 

znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Ustavujme výbory na obranu svobody 

slova. Organizujme při svých shromážděních vlastní pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné 
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zprávy, ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní místa, jejich odpovědi 

zveřejňujme třeba na vratech. Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají skutečnou 

trestnou činnost, naší snahou není způsobit bezvládí a stav všeobecné nejistoty. Vyhýbejme 

se sousedským hádkám, neožírejme se v politických souvislostech. Prozrazujme fízly… 

Rovnoprávné vztahy si beztak můžeme zajistit jedině tím, že zkvalitníme své vnitřní 

poměry a dovedeme obrodný proces tak daleko, že jednou ve volbách si zvolíme státníky, 

kteří budou mít tolik statečnosti, cti a politického umu, aby takové vztahy ustavili a udrželi. 

Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost. Máme znovu možnost 

vzít do rukou naši společnou věc, která má pracovní název socialismus, a dát jí tvar, který 

by lépe odpovídal naší kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež jsme o sobě 

původně měli. Toto jaro právě skončilo a už se nevrátí. V zimě se všecko dovíme. Tím 

končí toto naše prohlášení k dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům, vědcům, 

technikům a všem. Napsáno bylo z podnětu vědců. 

Otázky a úkoly:  

K čemu autor vyzývá v této části textu?  

Co navrhuje a prosazuje?  

 

Otištěno podle znění publikovaného in: Literární listy, roč. I, č. 18, 27. červen 1968. 

(Zkráceno pro potřeby vyučování) Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-

2000-slov-27-6-1968/  

 

Doplňující otázky k textu 

• S jakým typem sdělovacího prostředku nyní pracujete?  

• Kdy byl text publikován? 

• Komu byl text určen a kdo je jeho autorem?  

• Jaká je hlavní myšlenka textu? 

• Kdy byl text napsán? Jedná se o primární nebo sekundární pramen?  

• Jaký je pravděpodobný účel textu?  

• Jaký vliv mohl text podle Vás mít na obyčejné lidi?  

• Mohl text splnit svůj účel, pro nějž byl vytvořen? 

 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
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Příloha č. 4 – Pracovní list – Rok 1968  

1) Ukázka č. 1 – SPUSTILI TO 

Sledujte pozorně ukázku z cyklu České století – Musíme se dohodnout a reakce 

československých představitelů, když se dozvěděli o okupaci republiky. Své postřehy 

zaznamenejte do tabulky.  

Co se stalo?  
 

Kdy se to stalo?  
 

Kdo akci spustil a provedl?  
 

Oficiální zdůvodnění akce:  
 
 

Okamžité reakce československých politiků:  
 
 
 
 

Návrhy konkrétních kroků:  
 
 
 
 

 

2) Český rozhlas  

Na základě poslechu ukázky z vysílání Českého rozhlasu zaznamenejte své odpovědi do 

následující tabulky.  

Jaký pocit jsi měl/a při poslechu 

nahrávky? 

 

Jak na tebe působil projev hlasatele?  

Co důležité jsi v nahrávce zachytil/a?  

Jaký je hlavní smysl a cíl nahrávky?  
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3) Práce s mapou  

 

Zdroj: Východní blok, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: http://20thcentury.unas.cz/?p=240  
a) Vyznač na mapě  

- Červeně státy, které se podílely na invazi do Československa  

- Modře státy, které se nepodílely na invazi do Československa 

a) Vytvořte dvojice a se spolužákem se pokuste určit, z jakého směru přišla vojska 

Varšavské smlouvy. Tyto směry vyznačte šipkami zelenými šipkami do mapy.

b) Přepište do tabulky zjištěné informace: 

Státy, které se podílely na invazi do ČSSR Státy, které se nepodílely na invazi do ČSSR 

  

 
4) Internace v Moskvě 

Po shlédnutí ukázky z cyklu České století doplňte následující tabulku a další úkoly.  

Do tabulky zaznamenejte způsob chování účastníků jednání v Moskvě a jejich argumenty  
či protichůdná tvrzení k situaci v Československu. 
 způsob chování tvrzení / argumenty 
Brežněv a sovětští politici  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dubček  
 
 

 
 
 

http://20thcentury.unas.cz/?p=240
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5) Zapojte svou fantazii a do komiksových bublin zapište, co si Alexandr Dubček a 

Leonid Iljič Brežněv podle vás mohli myslet před podpisem protokolu a na co mohli 
myslet po něm. 

 
 
 
 
 
 
              PŘED         PO 
               PODPISEM        PODPISU 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: České století v hodině, [online].  [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/ 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9849-musime-se-dohodnout/
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Příloha č. 5 - Pracovní list – Bratříčku zavírej vrátka  

 

1) Před sebou máte text písně Bratříčku zavírej vrátka. Na základě poslechu doplňte 

vynechaná slova: 

Bratříčku, nevzlykej, to 

nejsou…………………… 

vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci,  

přijeli v ………………… železných 

maringotkách. 

 

Se slzou na …………………………… na 

sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o 

tebe na cestách klikatých, bratříčku, v 

……………………... 

 

Prší a venku se setmělo, 

tato …………. nebude krátká, 

beránka vlku se…………………… 

bratříčku, ……………… vrátka? 

 

 

 

Bratříčku, nevzlykej, ……………… 

slzami, 

nadávky polykej a ……………..silami, 

nesmíš mi vyčítat, jestliže 

…………………. 

 

Nauč se …………………., není tak 

složitá, 

opři se, ……………………., cesta je 

rozbitá, 

budeme klopýtat, zpátky už ……………... 

 

Prší a venku se ………………., 

tato noc …………………krátká, 

beránka …………… se zachtělo, 

bratříčku, zavírej …………..! Zavírej 

vrátka!

Zdroj: Karaoketexty, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kryl-karel/bratricku-zavirej-vratka-8320

  

Otázky a úkoly:  

a) Na jakou událost píseň reaguje? Kdy byla složena? 

…………………………………………………………………………………………. 

b) Kdo je autorem písně?  

………………………………………….. 

 

c) Zamysli se nad následujícími slovy v textu. Pokus se metafory vysvětlit:  

Hranaté železné maringotky, beránka vlku se zachtělo, budeme klopýtat zpátky už 

neuhneme, tato noc nebude krátká, bubáci, zavřel jsi vrátka? 

 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kryl-karel/bratricku-zavirej-vratka-8320
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Příloha č. 6 - Pracovní list – Jan Palach  

 

1) Přečtěte si následující přepsaný text a odpovězte na otázky:  
Vzhledem k tomu, že naše národy se octly na pokraji beznaděje a odevzdanosti, rozhodli jsme 

se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, 

kteří jsou odhodlaní se dát za naši věc upálit.  

 

Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první listy a nastoupit 

coby první pochodeň. 

Naše požadavky jsou: 1) okamžité zrušení cenzury 2) zákaz rozšiřování „Zpráv“. Jak viděno, 

naše požadavky nejsou přemrštěné, spíše naopak. 

Jestliže naše požadavky nebudu splněny do pěti dnů, tj. do 21. 1. 1969, a nevystoupí-li lid 

s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou) našich požadavků, vzplanou další 

pochodně. 

 

Pochodeň č. 1 

 

P. S. Věřím, že více světla potřeba nebude. 

 

Zdroj: Moderní dějiny, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/posledni-dopis-jana-palacha/  

 

Otázky a úkoly: 

- O jaký typ psaného materiálu se jedná?  

- Kdo je autorem textu? 

- Myslíš si, že ona širší skupina existovala? 

- Co autor naznačuje svým P.S.? 

- Jaká byla reakce společnosti na čin autora textu?  

 

Argumenty podporující čin Jana Palacha Argumenty zpochybňující čin Jana Palacha 

  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/posledni-dopis-jana-palacha/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/posledni-dopis-jana-palacha/
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Příloha č. 7 - Pracovní list– Charta 77286   

1) Přečtěte si následující text, shlédněte ukázku a odpovězte na otázky:  
Václav Havel vzpomíná na zrod myšlenky Charty 77 

„Přesvědčit o tom, že teď nastala ta chvíle, kdy mají všichni spojit své síly a zastat se těch, kteří jsou 
perzekvováni jen a jen za svůj svobodný projev, za svobodný výraz svých životních pocitů nebylo úplně 
jednoduché, ale kupodivu se to začalo dařit poměrně rychle, protože už doba byla taková, kdy v těch 
lidech ve všech nazrávala taková potřeba vystoupit z té izolace a tam jsme vycítili s Jiřím Němcem, ale 
i s dalšími, že tuto zvláštní atmosféru té obecné solidarity, která jde napříč těmi různými okruhy a 
prostředím je třeba využít, nějak zafixovat do něčeho trvalejšího, že to nemůže být jen jednorázová 
událost u příležitosti jednoho procesu, která pomine a zmizí, a na kterou se zapomene. A tam vlastně 
se začala rodit myšlenka Charty 77…“ 

Václav Havel ve filmovém  dokumentu Jany 
Chytilové The Plastic People of the Universe (2001) 

 
 

a) Za jakých okolností přišel Václav Havel na myšlenku iniciativy Charty 77?  

b) Co Vás na ukázce zaujalo? 

 

2) Shlédněte ukázku č. 2 a odpovězte na otázky: 

a) V čem byla Charta 77 oproti předchozím iniciativám výjimečná a ojedinělá? 

b) Proč Jiří Hájek nabádá k opatrnosti? 

 

3) Shlédněte ukázku č. 3 

a) Po zhlédnutí ukázky vyplňte do tabulky příslušná pole týkající se postupu při podpisu a 
zveřejnění Charty 77  

 
Charta 77 byla zveřejněna:  
 
 

 

Proces podpisu prohlášení:    
 
 

 

Chartu 77 mohl podepsat:  
 
 

 

Forma zveřejnění textu:   
 
 

 

 
a) Otázky k úvaze:  

- Filmová scéna se odehrává v napjaté atmosféře. Vysvětlete, čeho se aktéři obávali.    
- Zamyslete se nad tím, proč podpis prohlášení probíhal tak složitě?  

 

 

                                                 
286 Zdroj celého pracovního listu: Česká televize. České století v hodině: Je to jen rock’n’roll,[online], [cit. dne: 
11. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-
n-roll-1976/  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-n-roll-1976/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/9850-je-to-jen-rock-n-roll-1976/
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Příloha č. 8 – Signatáři Charty 77  

        
Jan Patočka287    Václav Havel288   Jaroslav Seifert289  

        
 Marta Kubišová290   Ludvík Vaculík291   Petr Pithart292 

   

                                                 
287 Jan Patočka, [online], [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Patočka#/media/Soubor:Patocka_1971.jpg 
288 Václav Havel, [online], [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: https://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-
havel-the-existential-revolution.html 
289Jaroslav Seifert, [online]. [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert#/media/Soubor:Jaroslav_Seifert_1981_foto_Hana_Hamplová.jpg  
290 Marta Kubišová, [online]. [cit. dne: 5.. 7. 2019], dostupné z: https://www.discogs.com/artist/1061083-Marta-
Kubišová/tracks  
291 Ludvík Vaculík, [online]. [cit. dne: 5. 7. 2019], dostipné z: https://www.divadelni-noviny.cz/zemrel-ludvik-
vaculik 
292 Petr Pithart, [online]. [cit. dne: 5. 7. 2019], dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/petr-pithart/  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Patočka#/media/Soubor:Patocka_1971.jpg
https://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html
https://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert#/media/Soubor:Jaroslav_Seifert_1981_foto_Hana_Hamplová.jpg
https://www.discogs.com/artist/1061083-Marta-Kubišová/tracks
https://www.discogs.com/artist/1061083-Marta-Kubišová/tracks
https://www.divadelni-noviny.cz/zemrel-ludvik-vaculik
https://www.divadelni-noviny.cz/zemrel-ludvik-vaculik
https://www.ceskatelevize.cz/lide/petr-pithart/
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Příloha č. 9 - Pracovní list  – Text Charty 77293 

1) Přečtěte si zkrácený text Charty 77 a zaznamenejte do tabulky: 

 

Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají 
názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější 
diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli 
možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu. 
 

V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným 
mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo dokonce pro názory jejich rodičů. 
 

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i 
publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo 
umělecky projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky 
nemůže být zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je 
vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální 
propagandy (zákonná ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná 
článkem 17 prvního paktu, v praxi neexistuje); lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý 
pokus dosáhnout nápravy nebo opravy soudní cestou; v oblasti duchovní a kulturní tvorby je 
vyloučena otevřená diskuse 
 

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je 
systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž 
trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; 
existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem 
projevují; potlačováním výuky náboženství apod. 
Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického 
podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany 
a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců. 
 

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého 
života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 prvního paktu), jsou povážlivě 
narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, 
například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními 
prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných často 
nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby). 
 

Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanům právo svobodně 
opustit svou zemi; pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo vázáno 
na různé nepřípustné podmínky.  
 

 

                                                 
293 Předlohou byl pracovní list Jednoho světa na školách.  
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CHARTA 77 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k obecnému zájmu 
jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na Západ i na Východ. Nechce 
tedy vytyčovat vlastní program politických i společenských reforem či změn, ale vést v 
oblasti svého působení konstruktivní dialog s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude 
upozorňovat na různé konkrétní případy porušování lidských a občanských práv, připravovat 
jejich dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat různé obecnější návrhy směřující k 
prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných konfliktních 
situacích, které může bezpráví vyvolat, apod. 
 

Zdroj: Prohlášení Charty 77, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prohlaseni-charty-77/  

Práva, která jsou občanům odpírána:   

Jak se porušování práv a svobod 
projevovalo v každodenním životě: 
 

 

Co občanům hrozilo, pokud se chovali 
svobodně a využívali práv garantovaných 
zákonem: 
 

 

K jakému účelu byla vytvořena Charta 77?  

 
2) Na základě zhlédnuté ukázky odpověz na následující otázky:  

 
- Jaký je podle Vás účel Anticharty?  

- Co mohlo vést člověka k podepsání tohoto dokumentu? Jaký člověk mohl 

prohlášení podepsat?  

- Jaký máš dojem z nahrávky?  

- Jak bys popsal/a projev přednášející? Myslíš si, že upřímně věří svým slovům?  

- Co dokážeš říct o účastnících v sále? Co vyčteš z jejich tváří? Myslíš si, že 

upřímně věří proklamovaným prohlášením?  

- Co je hlavní myšlenkou prohlášení Anticharty? 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prohlaseni-charty-77/
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Příloha č. 10 – Pracovní list - TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA 
 

1) Na základě práce s ukázkami, přiřaď postupně jména jednotlivým postavám v seriálu:  
  

                             
 
 
 

                       
 
Zdroj obrázků: youtube.com  
 

2) Na základě ukázek odpověz na otázky:  
 
Jaké stanovisko zastává mluvčí v první 
ukázce?  

 

Jak muž popisuje Daneše? Jak ho 
popisovala reportérka?  

 

Popište, co klíčové se odehrává ve třetí 
ukázce: 

 

Jaké postavy se objevují ve čtvrté ukázce? 
Jaké mají názory?  

 

Co se odehrává v poslední ukázce, jaký má 
význam?  
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3) Jakým způsobem film zachycuje události roku 1968?  
 

 
 

4) Na základě předchozí práce s pracovním listem shrňte své poznatky do jednoduché 
tabulky:  

 
Jméno postavy: O co postava 

usiluje: 
Jaké má ve filmu 
vlastnosti: 

Co si má o 
postavě divák 
myslet: 

Co si o postavě 
myslíte vy:  
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Příloha č. 11 – TUZEX, Bony 

 
 
Obrazová příloha č. 1 – Tuzex logo, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex  
Obrazová příloha č. 2 – Odběrní poukaz 5Kčs, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  
 

 
Obrazová příloha č. 3 – Odběrní poukaz 0, 50Kčs, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné 
z: https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  
Obrazová příloha č. 4 – Odběrný poukaz 50Kčs, [online]. [cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  
 
 

 
Obrazová příloha č. 5 – Odběrní poukaz 500Kčs, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné 
z: https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  
Obrazová příloha č. 6 – Odběrní poukaz 20Kčs, [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzex
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
https://www.aurea.cz/Katalog47/047kat3501.htm
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Pracovní list č. 12 – ZBOŽÍ DOSTUPNÉ V TUZEXU A PLATY 
 
 
Žvýkačky – 2 bony 

Džíny – 60 bonů  

Kazetový magnetofon – 70 bonů  

Švýcarská čokoláda – 2 bony  

ŠKODA automobil - 7000 bonů  

Cigarety Marlboro – 3 bony 

Coca – cola – 4 bony 

Pivo Heineken – 5 bonů 

Budweiser – 4 bony 

Koňak Napoleon – 8 bonů 

Digitální hodinky – 20 bonů  

Nerezový hrnec – 80 bonů  

Walkman – 70 bonů  

Prášek na praní – 10 bonů  

Brazilská káva – 15 bonů  

Televizor Grundig – 150 bonů  

Kinder vajíčko s překvapením – 0,5 bonů 

Tvrdé sparty – 2 bony 

Videokazeta TDK 90 min – 10 bonů 

 

Zdroj: Zboží dostupné v Tuzexu, [online]. [Cit. dne: 11: 7. 2019]. Dostupné z: 

http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/337-tuzex-veksl-bony-a-klidek-aneb-

jak-se-za-komar-toila-kvara.html  

 

Tabulka s platy: (upravená pro potřeby výuky) 

Vedoucí pracovník v peněžnictví 6718 Kč 513 Kč 

Statistik 3030 Kč 128 Kč 

Odborník v bankovnictví 3673 Kč 430 Kč 

Lékař 5062 Kč 1000 Kč 

Personalistka 3570 Kč 268 Kč 

Farmaceut, lékárník 4170 Kč 1500 Kč 

Vedoucí pracovník v průmyslu 7083 Kč 300 Kč 

Odborný archivář 2509 Kč 176 Kč 

Vedoucí pracovník ve stavebnictví 6728 Kč 1090 Kč 

Zdravotní sestra 2955 Kč 100 Kč 

Švadlena 2673 Kč 90 Kč 

Obsluha zemědělských strojů 3813 Kč 800 Kč 

Chovatelé hospodářských zvířat 3722 Kč 568 Kč 

Dělníci pro těžbu dřeva 3818 Kč 782 Kč 

Taviči, slévači 4572 Kč 287 Kč 

Horníci 7199 Kč 1000 Kč 

http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/337-tuzex-veksl-bony-a-klidek-aneb-jak-se-za-komar-toila-kvara.html
http://www.totalmag.cz/spolecnost/66-fenomen-doby/337-tuzex-veksl-bony-a-klidek-aneb-jak-se-za-komar-toila-kvara.html
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Metaři, čističi záchodků apod. 2887 Kč 435 Kč 

Řidiči nákladních automobilů 3896 Kč 265 Kč 

Obsluha zařízení při výrobě elektřiny 3953 Kč 125 Kč 

Čističi oken 2693 Kč 76 Kč 

Ředitel velkého podniku 5550 Kč 635 Kč 

Voják z povolání 5000 Kč 153 Kč 

Učitel 1850 Kč 200 Kč 

Zedník 3500 Kč 279 Kč 

Programátor 2200 Kč 163 Kč 

 

 
 
Zdroj: Platy za komunismu a dnes, [online]. [Cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 

https://finexpert.e15.cz/platy-za-komunismu-a-dnes 

 

https://finexpert.e15.cz/platy-za-komunismu-a-dnes
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Příloha č. 13  - Pracovní list - karikatura  

 

1) Přečtěte si text publikovaný v časopise Dikobraz. 1977, roč. 33, čís. 13294. promítnutý na 

tabuli a dopňte tabulku: 

O jaký žánr textu se jedná?  

Komu byl text určen?  

Jaký měl mít efekt?  

Co lze z textu vyčíst o autorově názoru na 

Václava Havla? 

 

Jaké mezníky Havlova života autor 

zmiňuje?  

 

 
 

2) Pozorně si prohlédněte obrázky k textu a odpovězte na otázky:  

 
Zdroj obrazového materiálu: Z kulisáka kulíšákem. [online]. [cit.28.5.2019]. Dostupné z: 
http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem  

                                                 
294 Z kulisáka kulišákem. [online]. [cit.28.5.2019]. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem 

http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem
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Zdroj obrazového materiálu: Z kulisáka kulíšákem. [online]. [cit.28.5.2019]. Dostupné z: 
http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem  
 
 

• Jak rozumíte nápisům na svalech Václava Havla?  

 
 
 
 
 

• Čím je Havel „napumpovaný“?  

 

http://www.dejepis21.cz/z-kulisaka-kulisakem
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Příloha č. 14 -  Hexagon  

Zdroj: Classtools, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.classtools.net/blog/using-hexagon-learning-for-categorisation-linkage-and-
prioritisation/  
 

 

http://www.classtools.net/blog/using-hexagon-learning-for-categorisation-linkage-and-prioritisation/
http://www.classtools.net/blog/using-hexagon-learning-for-categorisation-linkage-and-prioritisation/
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Příloha č. 15 – TAJENKA  

 

 

1) Vydávání zakázané literatury 

2) Křestní jméno premiéra Pitharta 

3) Do roku 1989 mají moc v Československu 

4) Příjmení generále a prezidenta v roce 1968 

5) Křestní jméno ženy, která byla v roce 1989 svatořečena v Římě 

6) Hodnota, kterou vyznával V. Havel 

7) Křestní jméno filozofa Patočky 

8) Represivní složka státu , oporou zejména v diktaturách 

9) Masový sdělovací prostředek  

10) Příjmení prvního českého prezidenta 
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Příloha č. 16 – KOMIKS295 

 

 

                                                 
295 ČERNÝ Jiří, FIBRICH Lukáš. Obrázky z moderních československých dějin 1945-1989, s. 100 - 101 
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Pracovní list č. 17 – Pracovní list - Subkultury  
 

1) Na základě ukázky č. 1 – Zatčení z politických důvodů odpověz na následující otázky:  
- Postavy, které v ukázce vystupují:  

…………………………………………………………………………………… 

- Jak postavy reagují na zatčení?  

…………………………………………………………………………………… 

- Jaké postoje mají hlavní hrdinové k angažovanosti? 

………………………………………………………………………………….. 

- Jaké byly důvody k zatčení? 

………………………………………………………………………………… 

- Jak ukázka vykresluje disidenty? 

………………………………………………………………………………… 

 
2) Po shlédnutí videoklipu Visací zámek – Traktor si vypište všechny poznatky do 

následujícího pole: (jak na tebe píseň působí, jak jsou punkeři vykresleni, jaký je jejich 
život, co znamená písmeno A v kruhu,…)  

 

 
3) Jak reportáž v další ukázce 

vykresluje punkery?  
 

 
 

4) Co víte o punku? Jaké hodnoty 
vyznávají příznivci?  

 

 
5) Popiš tvorbu Plastic People of the Universe pěti přídavnými jmény:  

 
     

 
6) Jak vznikl underground? Pracuj s ukázkou č. 5 
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7) Na základě ukázky č. 6, se pokuste vlastními slovy popsat, kdo to byl depešák a jak se 
oblékal:  

 
Depešák =  Oblečení:  

 
8) Ukázka č. 7 – Michal David – Discopříběh  

Popište, jak je v písni a videoklipu prezentován život mladých lidí v Československu v období 
tzv. „normalizace“  
 

 
9) Shrňte poznatky o jednotlivých skupinách a subkulturách, o nichž jste dnes slyšeli do 

jednoduché tabulky:  
Název subkultury: Typické znaky: Jak se 

k příslušníkům 
choval režim: 

Zástupce 
subkultury:  
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Příloha č. 18 – Prohlášení Charty77 a Anticharty (SŠ) 
SKUPINA A: PROHLÁŠENÍ CHARTY 77 – 1. ČÁST  

Dne 13. října 1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č. 120) zveřejněny Mezinárodní pakt o 
občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech, které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v 
Helsinkách roku 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23. března 1976. Od té doby mají 
naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, 
jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha 
pokrokových lidí a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší 
společnosti. Vítáme proto, že Československá socialistická republika k těmto paktům 
přistoupila.  Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních 
občanských práv platí v naší zemi zatím – bohužel – jen na papíře.  

Zcela iluzorní je například právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 prvního paktu: 
Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají 
názory odlišné od názorů oficiálních.  

Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů 
i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí 
apartheidu (nerovné výchozí podmínky, odstraňování nepohodlných osob z veřejného 
prostoru, pozn. red.). Statisícům dalších občanů je odpírána „svoboda od strachu“ 
(preambule prvního aktu), protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své 
názory, ztratí pracovní a jiné možnosti.  

V rozporu s článkem 13 druhého paktu, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je nesčetným 
mladým lidem bráněno ve studiu jen pro jejich názory, nebo dokonce pro názory jejich 
rodičů. Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým 
přesvědčením, mohli by být buď sami, nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání.  

Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, 
bez ohleduna hranice, ať ústně, písemně, nebo tiskem“ i „prostřednictvím umění“ (bod 2 
čl. 19 prvního paktu) je stíháno nejen mimosoudně, ale i soudně, často pod rouškou 
kriminálního obvinění (jak o tom svědčí mimo jiné právě probíhající procesy s mladými 
hudebníky).  

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i 
publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo 
umělecky projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky 
nemůže být zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je 
vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální 
propagandy (zákonná ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná 
článkem 17 prvního paktu, v praxi neexistuje); lživá obvinění nelze vyvrátit a marný je každý 
pokus dosáhnout nápravy nebo opravy soudní cestou; v oblasti duchovní a kulturní tvorby je 
vyloučena otevřená diskuse. Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků i jiných občanů je 
diskriminováno jen proto, že před lety legálně zveřejňovali či otevřeně vyslovovali názory, 
které současná politická moc odsuzuje.  

Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je 
systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž 
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trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; 
existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem 
projevují; potlačováním výuky náboženství apod.  

Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického 
podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám aparátu vládnoucí strany 
a rozhodnutím mocensky vlivných jednotlivců. 

 Ústava ČSSR a ostatní zákony a právní normy neupravují ani obsah a formu, ani tvorbu 
a aplikaci takových rozhodnutí: jsou převážně zákulisní, často jen ústní, občanům vesměs 
neznámá a jimi nekontrolovatelná; jejich původci nezodpovídají nikomu než sami sobě a své 
vlastní hierarchii, přitom však rozhodujícím způsobem ovlivňují činnost zákonodárných i 
výkonných orgánů státní správy, justice, odborových, zájmových i všech ostatních 
společenských organizací, jiných politických stran, podniků, závodů, ústavů, úřadů, škol a 
dalších zařízení, přičemž jejich příkazy mají přednost i před zákonem. Dostanou-li se 
organizace nebo občané při výkladu svých práv a povinností do rozporu s direktivou, 
nemohou se obrátit k nestranné instituci, protože žádna neexistuje. Tím vším jsou vážně 
omezena práva vyplývající z článků 22 a 21 prvního paktu (právo sdružovat se a zákaz 
jakéhokoli omezení jeho výkonu) i článku 25 (rovnost práva podílet se na vedení veřejných 
věcí) a článku 26 (vyloučení diskriminace před zákonem).  

Tento stav také brání dělníkům a ostatním pracujícím zakládat bez jakéhokoli omezení 
odborové a jiné organizace k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů a svobodně 
využívat práva na stávku (bod 1 čl. 8 druhého paktu).  

Zdroj: Co byla Charta77, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614  

ÚKOLY: Vaším úkolem je text interpretovat a podstatu vysvětlit spolužákům. 

Pomocné otázky k interpretaci: 

1) Na co reaguje Charta 77?  

2) V čem spočívá důležitost svobody a práva?  

3) Jaká základní práva a svobody u nás neplatily?  

4) Vysvětlete podstatu těchto zákonů 

5) Svými slovy vysvětlete obsah textu napsaného kurzívou, na termíny, u kterých si 

nejste jisti obsahem se zeptejte:  

6) Která omezení se umělců dle vašeho názoru dotkla nejcitlivěji? 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614
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Skupina B - PROHLÁŠENÍ CHARTY 77 – 2. ČÁST  

Další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého 
života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (čl. 17 prvního paktu), jsou povážlivě 
narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, 
například odposlechem telefonů a bytů, kontrolou pošty, osobním sledováním, 
domovními prohlídkami, budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných 
často nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby). Často přitom zasahuje do rozhodování 
zaměstnavatelů, inspiruje diskriminační akce úřadů a organizací, ovlivňuje justiční orgány a 
řídí i propagandistické kampaně sdělovacích prostředků. Tato činnost není regulována 
zákony, je tajná a občan se proti ní nemůže nijak bránit. V případech politicky 
motivovaného trestního stíhání porušují vyšetřovací a justiční orgány práva obviněných a 
jejich obhajoby, zaručovaná článkem 14 prvního paktu i čs. zákony. Ve věznicích se s takto 
odsouzenými lidmi zachází způsobem, který porušuje lidskou důstojnost vězněných, 
ohrožuje jejich zdraví a snaží se je morálně zlomit.  

Obecně je porušován i bod 2 článku 12 prvního paktu, zaručující občanům právo svobodně 
opustit svou zemi; pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo 
vázáno na různé nepřípustné podmínky.  

Svévolně se postupuje i při udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům, z nichž 
mnozí nemohou navštívit ČSSR například jen proto, že se pracovně i přátelsky stýkali s 
osobami u nás diskriminovanými. Někteří občané – ať soukromě, na pracovišti, nebo veřejně 
(což je prakticky možné jen v zahraničních sdělovacích prostředcích) – na soustavné 
porušování lidských práv a demokratických svobod upozorňují a dožadují se v 
konkrétních případech nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy, anebo se 
stávají předmětem vyšetřování.  

Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě především na 
politickou a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj dí1 odpovědnosti za obecné poměry, 
a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně zavazují nejen vlády, ale i 
všechny občany. Pocit této spoluodpovědnosti, víra ve smysl občanské angažovanosti a vůle k 
ní, i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz přivedly nás k myšlence vytvořit 
CHARTU 77, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.  

CHARTA 77 je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé 
víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování 
občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznávají oba 
uzákoněné mezinárodní pakty, Závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní 
dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje 
Všeobecná deklarace lidských práv OSN.  

CHARTA 77 vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud 
ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.  

CHARTA 77 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné 
členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji.  
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CHARTA 77 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k obecnému zájmu 
jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na Západ i na Východ. Nechce 
tedy vytyčovat vlastní program politických i společenských reforem či změn, ale vést v 
oblasti svého působení konstruktivní dialog 
s politickou a státní mocí, zejména tím, že bude upozorňovat na různé konkrétní případy 
porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, 
předkládat různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, 
působit jako prostředník v případných konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, 
apod.  

Svým symbolickým jménem zdůrazňuje CHARTA 77, že vzniká na prahu roku, který byl 
prohlášen rokem práv politických vězňů a v němž má bělehradská konference zkoumat 
plnění závazků z Helsinek. Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme prof. Dr. Jana 
Patočku, DrSc., dr. h. c., Václava Havla a prof. Dr. Jiřího Hájka, DrSc., úlohou mluvčích 
CHARTY 77. Tito mluvčí ji plnomocně zastupují jak před státními a jinými organizacemi, 
tak i před naší a světovou veřejností a svými podpisy zaručují autenticitu jejích dokumentů. 
V nás i v našich občanech, kteří se připojí, budou mít své spolupracovníky, kteří se s nimi 
zúčastní potřebných jednání, ujmou se dílčích úkolů a budou s nimi sdílet veškerou 
odpovědnost.  

Věříme, že CHARTA 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané pracovali a 
žili jako svobodní lidé.  

1. ledna 1977  

Zdroj: Co byla Charta77, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614  

ÚKOLY: Vaším úkolem je text interpretovat a podstatu vysvětlit spolužákům. 

Pomocné otázky k interpretaci: 

1) Kdy bylo prohlášení sepsáno?  

2) Jaká práva a svobody u nás neplatily? 

3) Vysvětlete podstatu těchto zákonů 

4) Svými slovy vysvětlete obsah textu napsaného kurzívou, na termíny, u kterých si 

nejste jisti jejich obsahem, se zeptejte.  

5) Co je Charta 77? 

6) Jak a proč vznikla? 

7) Co Charta požaduje? 

8) Vyjmenujte osoby s Chartou 77 spojené 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614
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Skupina C - CHARTA 77 V DATECH  

13. října 1976  

Ve Sbírce zákonů ČSSR byl zveřejněn Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Pakty byly podepsány 
již v říjnu 1968, byly součástí závěrečného dokumentu helsinské konference v roce 1975 a v 
ČSSR měly platit od března 1976.  

podzim 1976  

Jsou zatýkáni členové kapely PPU a jejich blízcí přátelé. Píšou se prohlášení na podporu, 
která jsou adresovaná do zahraničí i oficiálním mocenským složkám. Začínají práce na 
přípravě petice, která úřady vyzve 
k dodržování přijatých mezinárodních dohod.  

1. ledna 1977  

Byl vydán dokument Charty 77 č. 1, pod který se podepsalo 242 lidí. Dokument obsahoval 
prohlášení Charty 77.  

6. ledna 1977  

V Praze začali chartisté rozesílat připravené obálky s textem, kvůli zásahu StB jich však stihli 
odeslat jen asi 40. StB zabavila originální dokumenty Charty včetně podpisů. Odpoledne text 
Charty 77 zveřejnil francouzský deník Le Monde, o den později text vyšel i v The Times a 
Franfurter Allgemeine Zeitung.  

7. ledna 1977  

Začíná policejní represe. Rudé právo otisklo první reakci na existenci Charty 77.  

14. ledna 1977  

Byli zatčeni Václav Havel a Jiří Lederer.  

26. ledna 1977  

Ministerstvo zahraničí USA vyslovilo zneklidnění nad tím, jak československá vláda zachází 
se stoupenci lidských a občanských práv.  

31. ledna 1977  

Havel je stále ve vězení, zbylí dva mluvčí Charty 77, Jiří Hájek a Jan Patočka, byli předvoláni 
na Generální prokuraturu. Tam jim bylo sděleno, že činnost Charty je v rozporu s platnými 
československými zákony.  

13. března 1977  
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Po osmihodinovém výslechu na StB zemřel mluvčí Charty, filozof Jan Patočka.  

1977–1989  

Charta za dobu své existence vydala 572 dokumentů, které se vyjadřovaly k dění ve 
společnosti. 
K lednu 1990 podepsalo její základní prohlášení 1883 signatářů, 25 lidí podpis veřejně 
odvolalo. Ve funkci mluvčích se vystřídalo 38 osob, někteří ji zastávali opakovaně. 
K Chartě 77 se mohl přihlásit každý podpisem (v Prohlášení Charty 77 byla uvedena 
následující podmínka: „souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji“). V 
první vlně byla publikována jména 242 signatářů, jejichž podpisy – spolu s několika dalšími – 
zabavila Státní bezpečnost v lednu 1977 (většinu při zadržení Václava Havla, Ludvíka 
Vaculíka a Pavla Landovského, když 6. ledna 1977 vezli do parlamentu 
a úřadu vlády předat originál Prohlášení Charty 77). Z úřadoven vyšetřovatelů tajné policie se 
do příslušného vyšetřovacího spisu nakonec dostalo celkem 268 podpisových lístků.  

Zdroj: Co byla Charta77, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: 

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614  

Úkoly: Vaším úkolem je text interpretovat a podstatu vysvětlit spolužákům.  

Pomocné otázky k interpretaci: 

1) Přečtěte spolužákům nejdůležitější události okolo Charty 77. Vyberte tři 

nejvýznamnější. 

2) Jaká byla reakce represivních složek na Chartu 77?  

3) Jaké bylo spojení Charty a PPU? 

4) Představte spolužákům způsob, jak se člověk mohl stát signatářem. 

5) Kdy a kde bylo prohlášení poprvé zveřejněno?  

6) Kolik lidí Chartu podepsalo v první vlně?  

7) Jak byl text doručen do rukou držitelů státní moci?  

8) Kolik osob celkem podepsalo Chartu 77?  

https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614
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Skupina D - text anticharty - Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru – 1. část  
 
V jubilejním roce 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou náš lid, 
svědomitý hospodář své země, vážil velkolepé dílo výstavby socialismu ve své vlasti. XV. 

sjezd Komunistické strany Československa vysoko ocenil výsledky úsilí, iniciativy a tvůrčí 
práce dělníků, rolníků a inteligence a stanovil nové programové cíle. Statisícový aktiv 
poslanců zastupitelských sborů všech stupňů v závěru volebního období vydal počet z 
úspěšné činnosti našich občanů a vtělil další náročné úkoly do nových volebních programů. 
Výsledky, jichž jsme dosáhli a jejichž plodem bylo i podstatné zvýšení životní úrovně, 
životních podmínek i jistot našich pracujících, naplňují nás všechny hrdostí a 
sebevědomím občanů země, jejíž socialistický rozvoj uskutečňuje humanistický program 
uspokojování bytostných potřeb a zájmů našeho lidu. 
 
Také my, představitelé umělecké fronty, připravujeme bilanci své tvůrčí práce. Na letošní 
jarní měsíce svoláváme sjezdy svých svazů českých a slovenských spisovatelů, výtvarných 
umělců, dramatických umělců, skladatelů a koncertních umělců, aby zvážily hodnoty 
vytvořené v uplynulém období a zabývaly se otázkami dalšího rozkvětu socialistického 
umění. Pociťujeme radost nad tím, že v součtu těchto hodnot jsou mnohá mimořádná díla a 
výkony, které jsou trvalým obohacením duchovního života našeho lidu a dosáhly 
zaslouženého uznání doma i ve světě. Tyto hodnoty, blízké lidu, nevznikaly ve 

vzduchoprázdnu. Vznikaly v sepětí s každodenním dílem všeho našeho lidu, který naše 
komunistická strana vyvedla z let rozvratu, vznikaly jako součást společného úsilí o 
bohatý, socialistický rozvoj života v naší zemi, vznikaly v příznivém ovzduší péče, 
porozumění a optimálních podmínek, jež naše společnost pro umění a kulturu vytváří. 
 
Proto jsou naplněny vzrušivou, inspirující atmosférou těchto let, životem a étosem naší 
společnosti. Zvláště radostné je, že k vrcholným dílům se pojí mnohé další úctyhodné 

výsledky živé, stále náročnější tvůrčí aktivity široké fronty umělců všech generací, od 
nejstarších až po početnou generaci umělců nejmladších, jejichž růst je rytmován tepem 
současného života a vyznačuje se stále hlubším chápáním poslání umělce v naší socialistické 
společnosti. Naše země, v tisíci svých podob tak líbezná a každému z nás tak drahá, nám byla 
dána jako kolébka i jako domov. Její podobu a také její dějiny utvářely sny, tužby, revoluční 
zápasy, každodenní dílo mnoha pokolení dělníků rukou i ducha. Všechny nejlepší síly, 
utajené v lidu a jeho schopnostech, v jeho společenských snahách i v celé národní kultuře, 
směřovaly vždy k jednomu cíli - učinit tuto zemi šťastným domovem člověka, domovem 
života stále bohatšího a radostnějšího. 
 
Plamenný výtrysk Velké říjnové socialistické revoluce ukázal možnost naplnění tohoto cíle. 

Velký Říjen zahájil velkolepé údobí převratných společenských dějů, kdy z revolučního úsilí, 
práce a bojů vyrostl v Sovětském svazu nový společenský řád, který osvobodil pracujícího 

člověka a pronikavě ovlivňuje dějiny celého světa. Velký Říjen již po šest desetiletí, jak si 
právě letos připomínáme, ozařuje pracujícímu lidu a revolučním silám celého světa cestu 
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pokroku, cestu šťastné budoucnosti. To, co bylo snem dlouhých generací, stalo se i u nás po 

osvobození naší vlasti Sovětskou armádou reálnou možností, postupně naplňovanou 
uskutečňováním programu výstavby socialismu. A právě tak, jako pochopili dělníci rukou, 
pochopili i dělníci ducha, že nastala nová epocha lidských dějin, dějin materiálních i 
duchovních, pochopili potřebu společné lidské aktivity k dalšímu pokroku života a dějin 
vlastní země i celého světa. 
 
V tom je zdroj našich jistot, našeho hrdého sebevědomí, našeho optimismu nezaslepeného 
úspěchy, neotřeseného žádnými těžkostmi a třeba i dočasnými neúspěchy, v tom je zdroj naší 
cílevědomé, usilovné a radostné aktivity, neboť s uspokojením měříme své sny a programy 
dosaženými výsledky, neboť vidíme, jak se za pouhá tři desetiletí změnila tvář naší země a 
život našeho člověka, jak každodenní, zdánlivě i všední práce vydává divukrásné plody, jak se 

proměnila podoba světa a poměr sil v něm, neboť cítíme tu nádhernou, nezadržitelnou energii, 
s níž se jako výsledek společného úsilí valí kupředu dějiny naší země i dějiny světa. A odtud i 
ten zákonitý fakt, že od dvacátých let dodnes drtivá většina mistrů naší kultury šla a jde ve 
svém úsilí věrně s dělnickou třídou, s komunistickou stranou ve znamení Velkého Října. 
 
Celý svět je v pohybu. Náš socialistický svět sílí a rozhojňuje materiální i duchovní hodnoty 

určené blahu člověka. Svět imperialismu je zmítán svými vnitřními rozpory a krizemi a jeho 

útoční jestřábi z nich hledají východisko v tom, že se pokoušejí položit stín na naše slunečné 
dílo i na vztahy mezi zeměmi a národy. My však nedopustíme, aby v atomové vichřici, 
tisíckrát hroznější všech minulých válečných katastrof, shořelo naše dílo, to, co jsme za 
desetiletí usilovné práce ve svých socialistických zemích vytvořili a dále tvoříme. Náš 
socialistický svět, jemuž stojí v čele Sovětský svaz, svým úchvatným příkladem budování 

komunistické společnosti, tvůrčím využitím všech objevů vědy a techniky i svou neúnavnou 

mírovou iniciativou má dosti sil, aby ubránil výsledky své práce. Přitom vytrvale jde a 
půjde cestou úsilí o mír a přátelské mezinárodní vztahy bez válek a řinčení zbraní, o 

porozumění a spolupráci mezi národy, jak je to v zájmu a jak je to i přáním lidu všech 
zemí. 

 
Jsme si vědomi toho, že trvalá postupující proměna světa ve svět stále lepší vyžaduje i naši 
účast. Umělec není vyvolený nadčlověk, představitel jakési nadřazené elity, ale je součástí 
širokého dělného kolektivu s významným nezastupitelným posláním, jež spočívá v tom, aby 
svým dílem obohacoval člověka novými myšlenkami, novou krásou, pěstoval v něm vyspělé 
společenské vědomí a dělnickou solidaritu, povznášel ho morálně i citově, tříbil jeho 
vnímavost, zušlechťoval ho v jeho lidských vztazích, přinášel mu potěšení a radost, pocit 
životní plnosti, aby šířil myšlenky bratrství a mírové spolupráce mezi národy. V tom 

navazujeme na vyšším dějinném stupni na nejlepší odkaz naší umělecké a kulturní tradice, na 
odkaz největších jejích tvůrců, pro něž služba lidu byla vždy ctí a cílem nejvyšším. 
 
Zdroj: Anticharta, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc  
 

http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
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Úkol: Vaším úkolem je text interpretovat a vysvětlit jeho podstatu svým spolužákům.  

Pomocné otázky k interpretaci:  

1) Koho autoři vychvalují?  

2) Jaké hodnoty vyznávají? K jakému odkazu se hlásí?  

3) Jak je vykreslována umělecká sféra?  

4) Jak je vykreslen Sovětský svaz?  

5) Jak je popsán západní (imperialistický svět) 

6) Jak je popisován život v Československu?  
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Skupina E – Anticharta – 2. část  

A právě tak, jako se před lety stalo sémě Bezručova hněvného protipanského protestu v 
duších horníků revoluční silou a dnes je převtěleno v hrdost těch, kteří jsou prozíravými 
hospodáři svých dolů a pány svého vlastního osudu, právě tak jako Smetanova Má vlast, která 
do sebe pojala krásu a jímavost rodných obzorů, v nás vyvolává a znásobuje lásku k rodné 

zemi, tak jako z Alšových obrazů, napojených srdečnou a úsměvnou lidovostí i vytříbeným 
smyslem pro dějinnou velikost vlastního národa stále čerpáme životní radost a sebevědomou 
hrdost na naše dějiny, právě tak chceme, aby i naše současné umění, živené z tisíce dnešních 
pramenů této země a života jejího lidu, se stalo stejně povznášející zušlechťující a inspirující 
silou života dnešní doby, doby osvobozeného člověka a osvobozené práce. 

 
Spolu s básníkem, který viděl, jak se ve světě rozpadají kolesa starých soustav a jak celá naše 
země zní pilnou prací lidu, si dnes může říci každý, kdo poctivě přispívá ke společnému dílu, 
každý pracující člověk naší země, a tedy i umělec: ˝To já ostruním budoucnost, už teď hraji 
na tu obrovskou lyru, to já osvětlím všechny kouty planety jarní zelení míru.˝ Hrdě se 
hlásíme k bratrské sounáležitosti našich národů, kterou s takovou vroucností již v minulosti 
opěvovali mnozí naši básníci v čele s Hviezdoslavem a jejíž živoucnost se projevila v letech 
revolučních zápasů pokrokových sil, vedených KSČ, za sociální a národní osvobození 
pracujícího člověka, zejména pak v období Slovenského národního povstání. Když v letech 
fašistického temna zaznělo z banskobystrického rozhlasu zvolání básníka Sama Chalupky 

˝Mor ho˝, byl to současně i signál k novým časům v životě naší země, jež ve svém důsledku 
vyústily v socialistické přeměny - v největší historickou hodnotu v životě českého a 
slovenského národa. 

 
Jsme šťastni, že veškerým svým úsilím se včleňujeme do širší, internacionální rodiny. 

Jsme šťastni, že v tomto úsilí jdeme bok po boku s umělci Sovětského svazu a ostatních 
socialistických zemí, s nimiž máme společný cíl rozvoje socialistického života. Nacházíme 

dobré přátele mezi umělci a pokrokovými lidmi různých kontinentů, s nimiž nás spojují 
myšlenky skutečného humanismu, schopného zajistit práci, svobodu a životní jistoty, 
materiální i duchovní potřeby ne vyvolené hrstce, ale milionům lidí. Proto si - ve shodě se 

Závěrečným aktem helsinské konference podáváme ruce přes hranice zemí a kontinentů, 
vědomi si toho, že skutečné umění, skutečná kultura má pomáhat kupředu jednotlivým 
národům i lidstvu, má vytvářet porozumění mezi lidmi různých zemí, získávat je pro 
humanistickou perspektivu míru a vzájemné spolupráce v zájmu šťastného lidského života. 
 
Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém 
zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě - a také u nás se našla skupinka 
takových odpadlíků a zrádců - odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a 
skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil 
imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy. Vývoj nás 

přesvědčuje, že duch míru a spolupráce ve světě sílí, že právě skutečná kultura je jedním z 
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nejúčinnějších prostředků dorozumění mezi lidmi a že každé umělecké dílo spjaté se životem 
a světlou budoucností člověka je holubicí humanistického poselství klidu všech kontinentů. 
 
Nad těmito otázkami se chceme zamýšlet i na svých sjezdech. Budeme na nich hodnotit svou 

práci uplynulých let z hlediska významného, krásného a zavazujícího poslání, které má umění 
v socialistické společnosti. Zahledíme se i do budoucích roků, neboť chceme držet krok s 
ostatními pracujícími naší země, s její vzrušující dynamikou, chceme plodně využívat plné 
tvůrčí svobody, kterou nám naše společnost v rozmachu své výstavby poskytuje, chceme, 
aby naše nová díla v široké paletě námětů i uměleckého projevu co nejlépe naplňovala 
rostoucí a široce diferencované kulturní potřeby a zájem našich současníků. Jsme 
přesvědčeni, že takto chápané poslání umělce v naší socialistické společnosti, na které jsme 
hrdi a jemuž chceme dát nejlepší své síly i programové cíle, které pro svou další práci vytyčí 
sjezdy uměleckých svazů, bude inspirující silou nejen pro členy svazů, ale pro všechny naše 
umělce, pro všechny tvůrčí síly naší kultury. Jsme přesvědčeni, že slova sjezdových programů 
se promění v umělecké činy, v nové romány a básně, v nové symfonie, v nové písně a 
komorní skladby, v nové obrazy a sochy, v nová dramatická a filmová díla, v nové umělecké 
výkony. 

 
Jsme přesvědčeni, že příští léta budou naplněna novými tvůrčími činy spjatými se zájmy 

našich pracujících, s humanistickými cíli naší socialistické společnosti a s politikou její 

vedoucí síly - Komunistické strany Československa. 

 

Zdroj: Anticharta, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019], dostupné z: aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc  
 
ÚKOL:  Vaším úkolem je text interpretovat a vysvětlit jeho podstatu spolužákům 

 

Pomocné otázky k interpretaci:  

1) Jak hodnotí dosavadní vývoj?  

2) Jaké hodnoty vyznávají?  

3) Jak popisují opozici? Na koho tím směřují? 

4) Jaké jsou cíle do budoucna?  

Kdo je chválen a adorován? 

http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
http://aba.wz.cz/dokumenty/H-Anticharta.doc
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Příloha č. 19 –Pracovní list -  Několik vět  

 

PETICE NĚKOLIK VĚT296 

 
První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé vedení 

velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá 

všemu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. Petice a iniciativy občanů, 

které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, pokojná lidová shromáždění 

rozhání, do přípravy nových zákonu nedovoluje veřejnosti mluvit. Tytéž měsíce však zároveň 

ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně 

projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále 

povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí 

otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby 

pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny 

jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli smysluplným změnám, 

novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konce, musí tedy být změna společenského 

klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. 

Podle našeho názoru je k tomu třeba: 

- Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové. 

- Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací. 

- Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a 

začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, 

totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. 

Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí, 

včetně nezávislých odboru, svazu a spolku. 

- Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem 

politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné 

výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud 

nezávisle na oficiálních strukturách. 

- Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů. 

                                                 
296 Několik vět, [online]. [Cit. dne: 4. 7. 2019], dostupné z: http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php  

http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php
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- Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit 

životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně 

předloženy k všestrannému posouzení odborníkům a veřejnosti. 

- Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o Pražském 

jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné normalizaci. Je smutné, že 

zatímco v některých zemích, jejichž armády tehdy do československého vývoje 

zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě 

velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního 

vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského 

života u nás. 

Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je může podpořit svým podpisem. 

 

Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory 

nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na 

skutečný společenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes 

Československo nalézá. 

Zdroj: Totalita.cz, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 

http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php  

 

Otázky a úkoly:  

1) Co petice požaduje?  

 

2) Proč se autoři rozhodli text sepsat? Proč právě teď?  

 

3) Jaký je smysl a cíl petice?  

 

 

4) Zaznamenej do tabulky nejdůležitější pasáže textu:  

 

Příloha č. 20 – Fotografie z roku 1989  

http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php
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Bez názvu č. 1 [17. Listopad 1989].  [online] [Cit. dne: 4. 7. 2019], dostupné z:  
Bez názvu č. 2 [Demonstrace na Václacvském náměstí 1989]. [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://nasregion.cz/jedinecne-fotografie-podivejte-se-na-teprve-nedavno-objevene-snimky-z-listopadu-1989-
9063  
 

   
Bez názvu č. 3 [Listopad 1989]. [online], [cit. dne. 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad  
Bez názvu č. 4 [Demonstrace na Václavském náměstí 1989]. [online]. Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.studenta.cz/life/anketa-17-listopad-a-vy/r~78207bc4e8ea11e8b2380cc47ab5f122/  
  

   
Marta Kubišová na manifestaci na Václavském náměstí. [online]. Praha: 10. 12. 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marta-kubisova-modlitba-pro-martu-1989-sametova-revoluce-
vyroci-30-let.A091020_200523_domaci_klu  
Oslava na Melantrichu. [online]. Praha: 24. 11. 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad  

https://nasregion.cz/jedinecne-fotografie-podivejte-se-na-teprve-nedavno-objevene-snimky-z-listopadu-1989-9063
https://nasregion.cz/jedinecne-fotografie-podivejte-se-na-teprve-nedavno-objevene-snimky-z-listopadu-1989-9063
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad
https://www.studenta.cz/life/anketa-17-listopad-a-vy/r~78207bc4e8ea11e8b2380cc47ab5f122/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marta-kubisova-modlitba-pro-martu-1989-sametova-revoluce-vyroci-30-let.A091020_200523_domaci_klu
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marta-kubisova-modlitba-pro-martu-1989-sametova-revoluce-vyroci-30-let.A091020_200523_domaci_klu
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/1989-tanky-zastavila-schuzka-s-generalem.A071113_142943_domaci_nad
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Bez názvu č. 5, [Rok 1989]. [online], [cit, dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/historicky-predkrm-co-se-delo-pred-listopadem-1989/  
Bez názvu č. 6, [Havel na hrad]. [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.tradingcentre.cz/novinky/17-listopad-1989-i737/  
  

   
Listopad 1989. [online]. Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-
technologie/historie/stb-historie-samotova-revoluce-17-listopadu_1802100800_kro  
Bez názvu č. 7 [Listopad 1989]. [online], [cit. dne: 11. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/103731/takhle-bychom-zili-bez-17-listopadu-1989.html  
 

   
Bez názvu č. 8, [17. 11. 1989 Národní třída]. [online], Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 1989]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1134129-17-11-1989-vb-jen-overovala-totoznost-psalo-rude-pravo  
Bez názvu č. 9, [17. 11. 1989 Národní třífa]. [online]. Praha: 1989, [cit. dne: 11. 7. 1989]. Dostupné z: 
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/91237/revoluce-na-odstrel-vrcholi-politika-zapominani-zeman-babis-a-
filip-zlehcuji-prevrat-v-listopadu-1989.html  
 
Více fotografií a z různých oblastí je možno najít na stránkách ÚSTR věnované událostem 
roku 1989.297

                                                 
297 ÚSTR, 1989, [online], [Cit. dne: 4. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-
1989/fotogalerie-1989/  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/historicky-predkrm-co-se-delo-pred-listopadem-1989/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/historicky-predkrm-co-se-delo-pred-listopadem-1989/
http://www.tradingcentre.cz/novinky/17-listopad-1989-i737/
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/stb-historie-samotova-revoluce-17-listopadu_1802100800_kro
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/stb-historie-samotova-revoluce-17-listopadu_1802100800_kro
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/103731/takhle-bychom-zili-bez-17-listopadu-1989.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1134129-17-11-1989-vb-jen-overovala-totoznost-psalo-rude-pravo
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/91237/revoluce-na-odstrel-vrcholi-politika-zapominani-zeman-babis-a-filip-zlehcuji-prevrat-v-listopadu-1989.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/91237/revoluce-na-odstrel-vrcholi-politika-zapominani-zeman-babis-a-filip-zlehcuji-prevrat-v-listopadu-1989.html
https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/fotogalerie-1989/
https://www.ustrcr.cz/uvod/listopad-1989/fotogalerie-1989/
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Příloha č. 21 – DOMINO 
 Pražské jaro 1968 

Alexander Dubček 21. 8. 1968 

Okupace vojsky Varšavské smlouvy Internace v Moskvě 

František Kriegl Normalizace 

Gustav Husák Propaganda 

Spartakiáda bony 

Tuzex Zápalné pochodně 

Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek Disent 

Václav Havel Underground 

Plastic People oft he Universe Potlačování lidských práv a svobod 

Charta 77 Leden 1989 

Palachův týden  17. 11. 1989 

Demonstrace na Albertově 19. 11. 1989 

Založení Občanského fóra 24. 11. 1989 

Setkání na Letné  
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Příloha č. 22 – Manifest Dva tisíce slov  
 

2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem.298 

Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly další špatné časy s událostmi, které 

ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program 

socialismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by tolik, že 

neměli dost státnických zkušeností, věcných znalostí a filosofického vzdělání, kdyby aspoň 

měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli vyslechnout mínění druhých a připustili 

své postupné vystřídání schopnějšími. 

 

Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za 

úřady, až je dostala všechny a nic jiného neměla. Musíme to tak říci a vědí to i komunisté 

mezi námi, jejichž zklamání nad výsledky je tak veliké jako zklamání ostatních. Chybná linie 

vedení změnila stranu z politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež 

nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vyčítavé zbabělce a lidi se špatným 

svědomím. Jejich příliv zapůsobil na povahu i chování strany, která nebyla uvnitř zařízena 

tak, aby v ní bez ostudných příhod mohli nabývat vlivu pořádní lidé, kteří by ji plynule 

proměňovali, tak aby se stále hodila do moderního světa. Mnozí komunisté proti tomuto 

úpadku bojovali, ale nepodařilo se jim zabránit ničemu z toho, co se stalo. 

 

Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou stejných poměrů ve státě. Její spojení 

se státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od výkonné moci. Činnost státu a 

hospodářských organizací neměla kritiku. Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a 

ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu. Nemohli jsme důvěřovat svým 

zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po nich zas nic chtít, protože 

nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani 

jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém 

oceňování podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a 

starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměrů patří i to, že ani na ty jejich 

peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka 

                                                 
298 VACULÍK, Ludvík. Dva tisíce slov, [online]. [Citace dne: 4. 7. 2019], dostupné z: http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-2000-slov-27-6-1968/
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přišly na národ časy, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. 

 

Za dnešní stav odpovídáme všichni, více však komunisté mezi námi, ale hlavní odpovědnost 

mají ti, kdo byli součástí či nástrojem nekontrolované moci. Byla to moc umíněné skupiny 

rozprostřená pomocí stranického aparátu z Prahy do každého okresu a obce. Tento aparát 

rozhodovat, co kdo smí a nesmí dělat, on řídit družstevníkům družstva, dělníkům závody a 

občanům národní výbory. Žádná organizace nepatřila ve skutečnosti svým členům, ani 

komunistická. Hlavní vinou a největším klamem těchto vládců je, že svou zvůli vydávali za 

vůli dělnictva. Kdybychom tomu klamu chtěli věřit, museli bychom dnes dávat za vinu 

dělníkům úpadek našeho hospodářství, zločiny na nevinných lidech, zavedení cenzury, která 

zabránila, aby se o tom všem psalo, dělníci by byli vinni chybnými investicemi, ztrátami 

obchodu, nedostatkem bytů. Nikdo rozumný samozřejmě v takovou vinu dělnictva neuvěří. 

Všichni víme, zejména to ví každý dělník, že dělnictvo prakticky nerozhodovalo v ničem. 

Dělnické funkcionáře dával odhlasovat někdo jiný. Zatímco se mnozí dělníci domnívali, že 

vládnou, vládla jejich jménem zvlášť vychovávaná vrstva funkcionářů stranického a státního 

aparátu. Ti fakticky zaujali místo svržené třídy a sami se stali novou vrchností. Spravedlivě 

však řekněme, že někteří z nich si tuto špatnou hru dějin dávno uvědomili. Poznáme je dnes 

podle toho, že odčiňují křivdy, napravují chyby, vracejí rozhodování členstvu a občanstvu, 

omezují pravomoc i početní stav úřednického aparátu. Jsou s námi proti zaostalým názorům v 

členstvu strany. Ale velká část funkcionářstva se brání změnám a má dosud váhu! Má pořád 

ještě v ruce mocenské prostředky, zvláště na okresech a v obcích, kde jich může užívat skrytě 

a nežalovatelně. 

 

Od začátku letošního roku jsme v obrodném procesu demokratizace. Začal v komunistické 

straně. Musíme to říci a vědí to i ti nekomunisté mezi námi, kteří odsud už nic dobrého 

nečekali. Je ovšem třeba dodat, že tento proces ani nemohl jinde začít. Vždyť jenom 

komunisté mohli po celých dvacet let žít jakýmsi politickým životem, jen komunistická 

kritika byla u věcí, kde se dělaly, jen opozice v komunistické straně měla tu výsadu, že byla v 

doteku s protivníkem. Iniciativa a úsilí demokratických komunistů jen proto jen splátkou na 

dluh, který celá strana má u nekomunistů, jež udržovala v nerovnoprávném postavení. 

Komunistické straně nepatří tedy žádný dík, patří jí snad přiznat, že se poctivě snaží využít 

poslední příležitosti k záchraně své i národní cti. Obrodný proces nepřichází s ničím příliš 

novým. Přináší myšlenky a náměty, z nichž mnohé jsou starší než omyly našeho socialismu a 

jiné vznikaly pod povrchem viditelného dění, měly být dávno vysloveny, byly však 
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potlačovány. Nemějme iluzi, že tyto myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství 

rozhodla spíš slabost starého vedení, které se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým 

vládnutím, v němž mu nikdo nebránil. Zřejmě musely do plné formy dozrát všechny vadné 

prvky skryté už v základech a ideologii tohoto systému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z 

řad spisovatelů a studentů. Zdrojem společenských změn je hospodářství. Správné slovo má 

svůj význam, jen když je řečeno za poměrů, které jsou už správně opracovány. Správně 

opracované poměry -- tím se u nás, bohužel, musí rozumět naše celková chudoba a úplný 

rozpad starého systému vládnutí, kdy se v klidu a míru na náš účet zkompromitovali 

politikové jistého typu. Pravda tedy nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všecko ostatní 

prošustruje! Není tudíž důvodu k národní vítězoslávě, je pouze důvod k nové naději. 

 

Obracíme se na vás v tomto okamžiku naděje, která je však pořád ohrožena. Trvalo několik 

měsíců, než mnozí z nás uvěřili, že mohou promluvit, mnozí však nevěří ani teď. Ale 

promluvili jsme už tak a tolik se odkryli, že svůj úmysl zlidštit tento režim musíme jedině 

dokončit. Jinak by odplata starých sil byla krutá. Obracíme se hlavně na ty, kdo zatím jen 

čekali. Čas, který nastává, bude rozhodující pro mnoho let. 

 

Čas, který nastává, je léto s prázdninami a dovolenými, kdy se nám po starém zvyku bude 

chtít všeho nechat. Vsaďme se však, že naši milí odpůrci si nedopřejí letního oddechu, budou 

mobilizovat své zavázané lidi a budou si už teď chtít zařídit klidné svátky vánoční! Dávejme 

tedy pozor, co se bude dít, snažme se tomu porozumět a odpovídat. Vzdejme se nemožného 

požadavku, aby nám vždycky někdo vyšší podal k věcem jediný výklad a jediný prostý závěr. 

Každý si bude muset udělat své závěry, na svou odpovědnost. Společné shodné závěry je 

možno najít jen v diskusi, k níž je nutná svoboda slova, která je vlastně jedinou naší 

demokratickou vymožeností letošního roku. Do příštích dnů však musíme jít také s vlastní 

iniciativou a vlastními rozhodnutími. Především budeme odporovat názorům, kdyby se 

vyskytly, že je možné dělat nějakou demokratickou obrodu bez komunistů, případně proti 

nim. Bylo by to nespravedlivé, ale také nerozumné. Komunisté mají vybudované organizace, 

v těch je třeba podpořit pokrokové křídlo. Mají zkušené funkcionáře,mají konečně pořád v 

ruce rozhodující páky a tlačítka.Před veřejností však stojí jejich akční program, který je také 

programem prvního vyrovnání největší nerovnosti, a nikdo jiný nemá žádný stejně konkrétní 

program. Je třeba požadovat, aby se svými místními akčními programy přišli před veřejnost v 

každém okrase a v každé obci. Tu náhle půjde o velmi obyčejné a dávno čekané správné činy. 

KSČ se připravuje na sjezd, který zvolí nový ústřední výbor. Žádejme, aby byl lepší než ten 
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dnešní. Říká-li dne komunistická strana, že svá vedoucí postavení napříště chce opírat o 

důvěru občanů a ne o násilí, věřme tomu potud, pokud můžeme věřit lidem, které už teď 

posílá jako delegáty na okresní a krajské konference. 

 

V poslední době jsou lidé zneklidněni, že se postup demokratizace zastavil. Tento pocit je 

zčásti projevem únavy ze vzrušeného dění, zčásti odpovídá faktu: minula sezóna 

překvapivých odhalení, vysokých demisí a opájivých projevů nebývalé slovní smělosti. Zápas 

sil se však jen poněkud skryl, bojuje se o obsah a znění zákonů, o rozsah praktických 

opatření. Krom toho novým lidem, ministrům, prokurátorům, předsedům a tajemníkům, 

musíme popřát čas na práci. Mají právo na tento čas, aby se mohli buďto osvědčit, nebo 

znemožnit. Krom toho v centrálních politických orgánech nelze dnes čekat víc. Stejně 

projevily nechtě podivuhodné ctnosti. 

 

Praktická kvalita příští demokracie závisí na tom, co se stane s podniky a v podnicích. Při 

všech našich diskusích nakonec nás mají v rukou hospodáři. Dobré hospodáře je třeba hledat 

a prosazovat. Je pravda, že všichni jsme ve srovnání s rozvinutými zeměmi špatně placeni a 

někteří ještě hůř. Můžeme žádat víc peněz -- které lze natisknout a tím znehodnotit. Žádejme 

však spíše ředitele a předsedy, aby nám vyložili, co a za kolik chtějí vyrábět, komu a zač 

prodávat, kolik se vydělá, co z toho se vloží do modernizace výroby a co je možno rozdělit. 

Pod zdánlivě nudnými titulky běží v novinách odraz velmi tvrdého boje o demokracii nebo 

koryta. Do toho mohou dělníci jakožto podnikatelé zasáhnout tím, koho zvolí do 

podnikatelských správ a podnikových rad, jakožto zaměstnanci mohou pro sebe udělat nejlíp, 

když si za své zástupce zvolí do odborových orgánů své přirozené vůdce, schopné a čestné 

lidi bez ohledu na stranickou příslušnost. 

 

Jestliže nelze v této době čekat od nynějších centrálních politických orgánů víc, je třeba 

dosáhnout více v okresech a obcích. Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili 

veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě. Je třeba vynalézat způsoby, jak je přimět k 

odchodu. Například: veřejná kritika, rezoluce, demonstrace, demonstrační pracovní brigády, 

sbírka na dary pro ně do důchodu, stávka, bojkot jejich dveří. Odmítat však způsoby 

nezákonné, neslušné a hrubé, jelikož by jich využili k ovlivňování Alexandra Dubčeka. Náš 

odpor k psaní hrubých dopisů musí být tak všeobecný, aby každý takový dopis, který ještě 

dostanou, bylo možno považovat za dopis, který si dali poslat sami. Oživujme činnost 

Národní fronty. Požadujme veřejná zasedání národních výborů. K otázkám, které nechce 
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nikdo znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, 

zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout. 

Okresní a místní tisk, který většinou zdegeneroval na úřední troubu, proměňujme v tribunu 

všech kladných politických sil, žádejme ustavení redakčních rad ze zástupců Národní fronty 

nebo zakládejme jiné noviny. Ustavujme výbory na obranu svobody slova. Organizujme při 

svých shromážděních vlastní pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy, ověřujme si je, 

vysílejme delegace na kompetentní místa, jejich odpovědi zveřejňujme třeba na vratech. 

Podporujme orgány bezpečnosti, když stíhají skutečnou trestnou činnost, naší snahou není 

způsobit bezvládí a stav všeobecné nejistoty. Vyhýbejme se sousedským hádkám, neožírejme 

se v politických souvislostech. Prozrazujme fízly. 

 

Oživený letní pohyb po celé republice vyvolá zájem o uspořádání státoprávního vztahu mezi 

Čechy a Slováky. Považujeme federalizaci za způsob řešení národnostní otázky, jinak je to 

jen jedno z významných opatření k demokratizaci poměrů. Toto opatření samo o sobě nemusí 

ani Slovákům přinést lepší život. Režim -- v českých zemích zvlášť a na Slovensku zvlášť -- 

se tím ještě neřeší. Vláda stranicko-státní byrokracie může trvat, na Slovensku dokonce to líp, 

že jako "vybojovala větší svobodu". 

 

Veliké znepokojení v poslední době pochází z možnosti, že by do našeho vývoje zasáhly 

zahraniční síly. Tvář v tvář všem přesilám můžeme jedině trvat slušně na svém a nezačínat si. 

Své vládě můžeme dát najevo, že za ní budeme stát třeba se zbraní, pokud bude dělat to, k 

čemu jí dáme mandát, a své spojence můžeme ujistit, že spojenecké, přátelské a obchodní 

smlouvy dodržíme. Naše podrážděné výtky a neargumentovaná podezření musí jen ztěžovat 

postavení naší vlády, aniž nám pomohou. Rovnoprávné vztahy si beztak můžeme zajistit 

jedině tím, že zkvalitníme své vnitřní poměry a dovedeme obrodný proces tak daleko, že 

jednou ve volbách si zvolíme státníky, kteří budou mít tolik statečnosti, cti i politického umu, 

aby takové vztahy ustavili a udrželi. To je ostatně problém naprosto všech vlád všech menších 

států světa! 

 

Letošního jara vrátila se nám znovu jako po válce velká příležitost. Máme znovu možnost vzít 

do rukou naši společnou věc, která má pracovní název socialismus, a dát jí tvar, který by lépe 

odpovídal naší kdysi dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež jsme o sobě původně měli. 

Toto jaro právě skončilo a už se nevrátí. V zimě se všecko dovíme. Tím končí toto naše 
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prohlášení k dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům, vědcům, technikům a všem. 

Napsáno bylo z podnětu vědců 
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Příloha č. 23 – Fotografie k „Pražskému jaru“ 

  
Bez názvu. [Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa]. [online]. Praha: 1968, [cit. 10. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Reznik-Co-take-predchazelo-srpnu-
1968-v-Ceskoslovensku-1-dil-548461  
Českoslovenští občané se státní vlajkou během okupace. [online]. Praha: 1968, [cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražské_jaro_1968  

  
Bez názvu, [Okupace 1968]. [online]. Praha: 1968, [cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.diorama.estranky.cz/clanky/okupace-prazske-jaro-1968.html  
Bez názvu, [Tank při okupaci]. [online] [cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.diorama.estranky.cz/clanky/okupace-prazske-jaro-1968.html  
 

  
Bez názvu, [Václavské náměstí v roce 1968.]. [online]. Praha: 1968, [cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://cz.sputniknews.com/nazory/201611024058081-kreml-sovetske-hodnoceni-prazske-jaro/  
Maršál Koněv, Alexander Dubček, Anna Dubčeková. Do okupace zbývají tři měsíce. [online]. Praha: 1968, [cit. 
10. 7. 2019]. Dostupné z: https://nazory.aktualne.cz/prazske-jaro-1968-
obrazem/r~7b7da4f463f211e89b0fac1f6b220ee8/r~9325f8fa63ec11e8a3adac1f6b220ee8/  
 
 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Reznik-Co-take-predchazelo-srpnu-1968-v-Ceskoslovensku-1-dil-548461
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Reznik-Co-take-predchazelo-srpnu-1968-v-Ceskoslovensku-1-dil-548461
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pražské_jaro_1968
http://www.diorama.estranky.cz/clanky/okupace-prazske-jaro-1968.html
http://www.diorama.estranky.cz/clanky/okupace-prazske-jaro-1968.html
https://cz.sputniknews.com/nazory/201611024058081-kreml-sovetske-hodnoceni-prazske-jaro/
https://nazory.aktualne.cz/prazske-jaro-1968-obrazem/r~7b7da4f463f211e89b0fac1f6b220ee8/r~9325f8fa63ec11e8a3adac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/prazske-jaro-1968-obrazem/r~7b7da4f463f211e89b0fac1f6b220ee8/r~9325f8fa63ec11e8a3adac1f6b220ee8/
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Bez názvu, [Pražské jaro 1968]. [online]. Praha: 1968, [cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.databazeknih.cz/knihy/prazske-jaro-1968-383666  
Stavěly se barikády... [online]. Praha: 1968, [cit. 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-unikatni-snimky-prazskeho-jara-1968-v-knize-frantiska-
e/r~1578c6e20a1111e89509ac1f6b220ee8/r~e8f8081a0a0d11e8bacfac1f6b220ee8/  

 
Bez názvu, [Ať žije prezident Svoboda!]. [online]. Praha: 1968, [cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/reflexe-prazskeho-jara/  

 
Bez názvu. [Všechny síly společnému pokroku – A. Dubček.] [online]. Praha: 1968, [cit. dne: 10. 7. 2019]. 
Dostupné z: https://www.info.cz/cesko/zapomente-na-dubceka-vzpominejte-na-kriegela-sekaninovou-vodslone-
ci-fukovou-komentar-m-pura-35543.html  
Invaze vojsk Varšavské smlouvy. [online]. Praha: 1968, [cit. dne: 10. 7. 2019]. Dostupné z: 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusky-server-Prazske-jaro-melo-zlikvidovat-CSSR-podle-
scenare-USA-548430  
 

https://www.databazeknih.cz/knihy/prazske-jaro-1968-383666
https://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-unikatni-snimky-prazskeho-jara-1968-v-knize-frantiska-e/r~1578c6e20a1111e89509ac1f6b220ee8/r~e8f8081a0a0d11e8bacfac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-unikatni-snimky-prazskeho-jara-1968-v-knize-frantiska-e/r~1578c6e20a1111e89509ac1f6b220ee8/r~e8f8081a0a0d11e8bacfac1f6b220ee8/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/reflexe-prazskeho-jara/
https://www.info.cz/cesko/zapomente-na-dubceka-vzpominejte-na-kriegela-sekaninovou-vodslone-ci-fukovou-komentar-m-pura-35543.html
https://www.info.cz/cesko/zapomente-na-dubceka-vzpominejte-na-kriegela-sekaninovou-vodslone-ci-fukovou-komentar-m-pura-35543.html
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusky-server-Prazske-jaro-melo-zlikvidovat-CSSR-podle-scenare-USA-548430
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusky-server-Prazske-jaro-melo-zlikvidovat-CSSR-podle-scenare-USA-548430
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Příloha č. 24 – Pochodeň svědomí 

POCHODEŇ SVĚDOMÍ (úryvky z eseje) 
Tomáš Halík299  

(...) Jan Palach se neupálil na protest proti okupaci, jak se často nesprávně tvrdí, nýbrž proti jejím 
důsledkům, které se v té době začaly projevovat: Národní vůle k odporu začínala ochabovat, režim 
chytře, krůček po krůčku, utahoval smyčku a dusil poslední zbytky politických výdobytků pražského 
jara. Začínala se tragédie morální korupce společnosti a student Jan se stal svou absolutní obětí 
světlem, které mělo v šeru polopravd, naivních iluzí a záměrných lží prorockým, varovným a 
burcujícím způsobem osvětlit tuto pravdu o nás samých,  

o národní situaci, o smyslu doby, do níž jsme byli postaveni. V době, kdy mnozí začínali dávat 
přednost zachování kariéry před ctí, Jan těm, kteří se začali třást o „existenci“ (ve smyslu dobrého 
bydla), ukázal způsobem nejvýmluvnějším, že život může být dokonce něčím víc než jen „biologickou 
existencí“ – může být příležitostí vydat svědectví pravdě. (...)  

(...) V té mrazivé noci, když jsem nesl pod zimníkem Prahou posmrtnou desku Jana Palacha, jsem si 
uvědomil, že definitivně skončilo pražské jaro a naděje na blízké dosažení politické svobody, že s 
celou společností vstupujeme do mrazivé noci. „Tato noc nebude krátká – beránka vlku se zachtělo, 
bratříčku, zavírej vrátka,“ zpíval tenkrát bard protestu naší generace Karel Kryl. Myslel jsem na ty, 
kteří s Palachem údajně losovali o pořadí, odhodláni ke stejnému činu. Co bych měl teď udělat, 
kdybych nosil v kapse papírek s nápisem Pochodeň číslo dvě? Nestali jsme se všichni, kdo jsme 
Janovou obětí zasaženi a osloveni, v jistém smyslu „pochodní číslo dvě“? Není každý  

z nás nyní na tahu, aby na jeho čin nějak odpověděl? Jaký tvar by měla mít moje oběť, můj protest, 
můj plamen? Tato myšlenka mi nedala spát. Možná že tady někde byl prapočátek rozhodnutí, které 
mne později přimělo hledat cestu k podzemní církvi a které mne dovedlo k tajnému svěcení a ke 
kněžské činnosti „v ilegalitě“. Palachova oběť mne však nejdříve přivedla k rozhodnutí, že nebudu 
emigrovat, i když na tuto zemi přicházejí těžké časy a ani já to jistě nebudu mít lehké. Slíbil jsem si, že 
se však komunisty za žádnou cenu nedám koupit ani zastrašit. A když mi pak v osmdesátých letech u 
výslechů tu slibovali, tu vyhrožovali, vzpomněl jsem si  

vždy na Palacha a dostal sílu říci ne. Já opravdu nejsem rozený hrdina, možná bych to bez vzpomínky 
na Jana nedokázal. Vím z řady osobních svědectví, že do života nemála lidí Palach vstoupil tak, že 
před normalizačním cynismem vnitřně nekapitulovali. Že to byla menšina? Zaplať Pánbůh za každého 
z nich! Ne, jeho smrt nebyla marná, už také pro tuto ohnivou hráz ve svědomí nemála lidí jeho 
generace. Ano, slyším ten hlas velebené „většiny“: Jan Palach stejně nic nezmohl, lidé vystáli frontu 
před jeho rakví, ale za chvíli už zapomněli – normalizace přece přišla. Na obhajobu Palachovy 
památky mohu nabídnout jen osobní zkušenost svých přátel a mou vlastní: pro náš život tato oběť 
marná nebyla (...)  

Zdroj: Tomáš Halík. Pochodeň svědomí.  

                                                 
299 HALÍK, Tomáš. Pochodeň svědomí. [online]. [Citace dne: 4. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.jsns.cz/lekce/15587-ticho  

https://www.jsns.cz/lekce/15587-ticho
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Příloha č. 25 – Karikatura300 
 

1) Na obrázku vidíš dvě karikatury z roku 1968, pokus se je interpretovat do tabulky:  
 

           
 
  

 
2) Na jakou pohádku odkazuje následující karikatura? Urči jména postav na obrázku a 

následně interpretuj karikaturu:  

  

                                                 
300 Veškerý obrazový materiál použit z příručky Národního muzea. KULIHOVÁ, Barbora. Antologie dobových 
politických vtipů a karikatur 1918 – 1990, s. 42 – 47, [online]. [Cit. dne: 6. 7. 2019], dostupné z: 
http://www.dvacatestoleti.eu/antologie-dobovych-politickych-karikatur-a-vtipu-1918-1990/  

Postavy na obrázku:  

Interpretace karikatury: 

http://www.dvacatestoleti.eu/antologie-dobovych-politickych-karikatur-a-vtipu-1918-1990/
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Příloha č. 26 – Václav Havel – Moc bezmocných  

VÁCLAV HAVEL – MOC BEZMOCNÝCH (1978) UKÁZKA301  

Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkladu mezi cibuli a mrkev heslo „Proletáři všech 
zemí, spojte se!“.  

Proč to udělal? Co tím chtěl sdělit světu? Je skutečně osobně zapálen pro myšlenku spojení 
proletářů všech zemí? Uvažoval opravdu někdy aspoň chvilku o tom, jak by se takové spojení 
mělo uskutečnit a co by znamenalo?  

Myslím, že u drtivé většiny zelinářů lze právem předpokládat, že o textu hesel ve svých 
výkladech celkem nepřemýšlejí, natož aby jimi vyslovovali něco ze svého názoru na svět.  

To heslo přivezli našemu zelináři z podniku spolu s cibulí a mrkví a on je dal do výkladu 
prostě proto, že se to tak už léta dělá, že to dělají všichni, že to tak musí být. Kdyby to 
neudělal, mohl by mít potíže; mohli by mu vyčíst, že nemá „výzdobu“; někdo by ho mohl 
dokonce nařknout z toho, že není loajální. Udělal to proto, že to patří k věci, chce-li člověk v 
životě obstát; že je to jedna z tisíce „maličkostí“, které mu zajišťují relativně klidný život „v 
souladu se společností“.  

Jak vidět, obsah vystaveného hesla je zelináři lhostejný, a dává-li své heslo do výkladu, 
nedává ho tam proto, že by osobně toužil právě s jeho myšlenkou seznámit veřejnost.  

To ovšem neznamená, že jeho počin nemá žádný motiv a smysl a že se svým heslem nikomu 
nic nesděluje. To heslo má funkci znaku a jako takové obsahuje sice skryté, ale zcela určité 
sdělení. Verbálně by je bylo možné vyjádřit takto: já, zelinář XY, jsem zde a vím, co mám 
dělat; chovám se tak, jak je ode mne očekáváno; je na mne spolehnutí a nelze mi nic 
vytknout; jsem poslušný, a mám proto právo na klidný život. Toto sdělení má přirozeně svého 
adresáta: je namířeno „nahoru“, k zelinářovým nadřízeným, a je zároveň štítem, kterým se 
zelinář kryje před případnými udavači.  

Svým skutečným významem je tedy heslo zakotveno přímo v zelinářově lidské existenci: 
zrcadlí jeho životní zájem.  

Proč musel vlastně náš zelinář postavit své vyznání loajality až do výkladní skříně? Což 
neprokázal svou poslušnost už dostatečně různými interními nebo poloveřejnými způsoby? 
Na odborových schůzích hlasoval přece vždycky tak, jak měl; do různých soutěží se zapojil; 
voleb se spořádaně účastnil; ba i „antichartu“ podepsal. Proč se musí deklarovat ještě veřejně? 
Vždyť lidé, kteří míjejí jeho výklad, se tam rozhodně nezastavují proto, aby si přečetli, že 
proletáři všech zemí by se měli podle zelinářova názoru spojit. To heslo prostě nečtou, ba lze 
předpokládat, že je ani nevidí: zeptáte-li se paní, která se před výkladem zastavila, co tam 
bylo, určitě vám řekne, jestli dnes mají rajčata, ale s největší pravděpodobností si vůbec 
neuvědomí, že tam bylo i heslo, natož aby si vzpomněla, které to bylo.  

                                                 
301 HAVEL, Václav. Moc bezmocných. Praha: 1978, [online]. [Cit. dne: 7. 7. 2019]. Ukázka dostupná z: 
https://www.cisthavla.cz  

https://www.cisthavla.cz/
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Důvodem, proč zelinář musel dát heslo do výkladu, není tedy naděje, že je někdo bude číst 
nebo že někoho o něčem přesvědčí, ale něco jiného: aby spolu s tisíci jiných hesel tvořilo 
právě ono panoráma, které připomíná člověku, kde žije a co je od něho očekáváno; sděluje  

mu, co dělají všichni ostatní, a naznačuje mu, co má dělat i on, nechce-li se vyřadit, upadnout 
do izolace, „vydělit se ze společnosti“, porušit „pravidla hry“ a riskovat tím ztrátu svého 
„klidu“ a svého „bezpečí“.  

Představme si nyní, že se v našem zelináři jednoho dne cosi vzbouří a on přestane vyvěšovat 
hesla jen proto, aby se zalíbil; na schůzích začne říkat, co si opravdu myslí, a nalezne v sobě 
dokonce sílu solidarizovat se s těmi, s nimiž mu jeho svědomí velí se solidarizovat.  

Touto svou vzpourou zelinář vystoupí ze „života ve lži“; odmítne rituál a poruší „pravidla 
hry“; znovu nalezne svou potlačenou identitu a důstojnost; naplní svou svobodu. Jeho 
vzpoura bude pokusem o život v pravdě. Účet přijde brzy: bude zbaven místa vedoucího a 
přeložen k závozníkům; jeho plat se sníží; naděje na prázdninovou cestu do Bulharska se 
rozplyne; bude ohroženo další studium jeho dětí. Nadřízení ho budou šikanovat a jeho 
spolupracovníci se mu budou divit.  

Zelinář se totiž nedopustil jen nějakého individuálního poklesku, uzavřeného do své 
jedinečnosti, ale udělal něco nepoměrně závažnějšího: tím, že porušil „pravidla hry“, zruší 
hru jako takovou. Odhalil ji jako pouhou hru. Ukázal, že „život ve lži“ je životem ve lži. Řekl, 
že král je nahý. A jelikož král je skutečně nahý, stalo se něco nesmírně nebezpečného: svým 
činem oslovil zelinář svět; každému umožnil nahlédnout za oponu; každému ukázal, že lze žít 
v pravdě.  
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Příloha č. 27 – Kolo života302 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 AUTOR NEUVEDEN. Tarr's Toolbox [online]. [cit. 4.7.2019]. Dostupné z: 
http://www.classtools.net/blog/wheel-of-life/ 
 



 216 

Příloha č. 28 – ZÁVĚREČNÝ TEST PRO ZŠ  

 

1) Do událostí tzv. Pražského jara nepatří: (1b) 

a. Akční program ÚV KSČ 

b. Odstoupení prezidenta Novotného 

c. Manifest Několik vět 

d. Manifest Dva tisíce slov 

2) Vysvětli vlastními slovy následující pojmy: (10b) 

a. Charta 77 =  

b. Normalizace =  

c. Sametová revoluce =  

d. Pražské jaro =  

e. Moskevský protokol =  

3) Rozhodni, zda jsou daná tvrzení pravdivá (ANO), či nikoliv (NE): (4b) 

a. Tuzex byl obchod se zahraničním zbožím, kde se platilo tuzexovými 
poukázky, tzb. bony. ANO – NE. 

b. Na protest proti srpnové okupaci Československa se na Václavském náměstí 
upálil student Jan Palach. ANO – NE.  

c. Prohlášení tzv. Anticharty byl dobrovolný protest lidí nesouhlasících s 
komunistickým režimem v Československu. ANO – NE.  

d. Prezidentem Československa v období tzv. normalizace byl Ludvík Svobooda 
a Václav Havel. ANO – NE.  

4) Seřaď chronologicky následující události: (5b) 

a. invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, b. Setkání na Letné, c. 
Akční program ÚV KSČ, d. Prohlášení tzv. Anticharty, e. Václav Havel 
prezidentem  

1) 2) 3) 4) 5) 
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5) Jmenuj alespoň 3 prezidenty komunistické éry: (3b) 

 

 
6) Spoj logicky následující dvojice: (4b) 

1) Ludvík Vaculík a) 1. tajemník ÚV KSČ 

2) Alexander Dubček b) Dva tisíce slov 

3) Leonid I. Brežněv c) představitel SSSR 

4) Václav Havel d) Charta 77 

 
1) 2) 3) 4) 

 
7) Do událostí roku 1989 nepatří: (1b) 

a. Demonstrace na Václavském náměstí 

b. Palachův týden 

c. Svatořečení Anežky České 

d. První demokratické volby 

 
8)  Bonusové otázky: Napiš jména osobností na obrázku (5b): 303 

  

                                                 
303 Obrazová příloha zleva: Leonid Brežněv, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982 ; Gustav Husák, , [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné 
z: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak; Alexander Dubček, , [online]. [Cit. 
dne: 11. 7. 2019], dostupné z: https://skompasem.cz/alexander-dubcek/ ; Jan Palach, , [online]. [Cit. dne: 11. 7. 
2019], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach ; Václav Havel, , [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], 
dostupné z: http://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html  

https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak
http://www.religiousleftlaw.com/2011/12/václav-havel-the-existential-revolution.html
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Příloha č. 29 - TEST – GYMNÁZIUM 

1) Urči, součástí jakého textu je následující ukázka: (1b.) 
 

„Bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým 
přesvědčením, mohli by být buď sami anebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání.“ 
„Svoboda náboženského vyznání […]je systematicky omezována mocenskou 
svévolí […] existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem či 
skutkem projeví; potlačováním výuky náboženství apod.“ 
„Další občanská práva […] jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra 
nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, například odposlechem telefonů a bytů, 
kontrolou pošty, osobním sledováním, domovními prohlídkami, budováním sítě informátorů z 
řad obyvatelstva /získávaných často nepřípustnými hrozbami nebo naopak sliby/ apod.“ 
 
 
Text: ____________________________ 
 

2) Vysvětli vlastními slovy následující pojmy: (5b.) 
 

a. Občanské fórum = 
 

b. normalizace = 
 

c. tzv. Anticharta = 
 

d. disent =  
 

e. VONS =  
 

3) Urči, která z následujících tvrzení jsou pravdivá (ANO), či nepravdivá (NE): 
(4b.) 

a. Vladimír Remek se stal prvním československým kosmonautem ve vesmíru. 
ANO – NE.  

b. Manifest Několik vět byl obranným textem komunistického režimu a kritizoval 
opozici, zejména disent. ANO – NE. 

c. Posledním prezidentem Československé republiky se stal Alexander Dubček. 
ANO – NE. 

d. 17. listopadu 1989 proběhla v Praze režimem povolená studentská 
demonstrace, proti které na Národní třídě velmi krutě zakročili ozbrojené 
složky moci. ANO – NE.  

 
4) Seřaď chronologicky následující události: (5b.) 
 

a. Prohlášení Charty 77, b. setkání na Letenské pláni, c. Gustav Husák střídá Ludvíka 
Svobodu na postu prezidenta republiky, d. federalizace Československa, e. „Palachův 
týden” 

1) 2) 3) 4) 5) 

 
5) Jmenuj alespoň 3 československé prezidenty komunistické éry (3b.) 
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6) Napiš jméno osobnosti na obrázku: (3b.)304 

    
 

 
7) Spoj logicky následující dvojice: (4b.) 

 
1.  Charta 77 a) disent 
2.  normalizace b) Jan Patočka 
3.  Hnutí za občanskou svobodu c) komunistická propaganda 
4. Třicet případů majora Zemana d) StB 
 
1. 2. 3. 4. 

 
8) Podle indicií urči jméno osobnosti: (1b.) 

 
Narodil jsem se roku 1936 v Praze do podnikatelské rodiny. Po ukončení základní 
školy jsem nastoupil do učebního oboru - chemický laborant. Působil jsem jako 
jevištní technik v divadle ABC, později v divadle Na Zábradlí. Roku 1959 jsem napsal 
svou první hru Rodinný večer, následovala hra Zahradní slavnost uvedena v divadle 
Na Zábradlí. Stal jsem se jedním z prvních mluvčích Charty 77, spoluzakladatelem 
VONS a Občanského fóra. 
 
Jsem: ___________________________ 

 
9) Do událostí tzv. normalizace nepatří: (1b) 

a. vznik Charty 77 
b. manifest Několik vět 
c. znovuzavedení cenzury 
d. odstoupení prezidenta Novotného 

 
10)  Jmenuj alespoň 3 historicky významné události, které se konaly v listopadu 1989 

v Československu: (3b) 
 

                                                 
304 Obrazová příloha zleva: Gustav Husák, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 2019], dostupné z: 
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak ; Karel Kryl, [online]. [Cit. dne: 11. 7. 
2019], dostupné z: http://culture-times.cz/basnik-s-kytarou-karel-kryl/ ; Michail Gorbačov, [online[. [Cit. dne: 
11. 7. 2019], dostupné z: https://citaty.net/autori/michail-sergejevic-gorbacov/  

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak
http://culture-times.cz/basnik-s-kytarou-karel-kryl/
https://citaty.net/autori/michail-sergejevic-gorbacov/
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