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Celkové hodnocení (slovně)  

 

V úvodu svého posudku musím předeslat, že práce Aleše Sedlmeiera převyšuje běžné standardy diplomové 

práce svou erudicí, důkladností a metodologickou vyspělostí. Představuje ojedinělý a na informace bohatý vhled 

do myšlenkového světa francouzské didaktiky dějepisu. Předmětem práce je recepce „francouzského modelu 

výuky“ reprezentovaného konkrétními učebnicemi v českém prostředí. Ovšem před tuto analýzu zařadil autor 

obsáhlý exkurz do situace francouzského školství počínaje jeho organizací, kurikulárními rámci a didaktickými 

koncepty, takže práce natolik “nabobtnala” že její název je trochu zavádějící – jedná se o široce založenou 

reflexi výuky dějepisu ve Francii včetně praktické diseminace tohoto modelu do českého prostředí. Nenajdeme v 

ní pouze popis politik či organizačních schémat, text je oživován konkrétnímu příklady ilustrujícími badatelský 

charakter výuky (např. popis zkoušky “brevet” na s. 39-42) a celou řadu, pro české prostředí, podnětných 

myšlenek a praktik. 

 

Autor pracuje pečlivě s pojmy, promýšlí terminologii a oborové koncepty zasazuje do širších rámci obecné 

pedagogiky a didaktiky. Celým textem “prosvítá” sympatie k badatelské výuce, ovšem autor se nevyhýbá ani její 

kritické reflexi (např. odpor učitelské veřejnosti proti inovativnímu programu “l’éveil” a v důsledku toho tedy 

jeho polovičaté výsledky, upozornění na formalismus problémové výuky, “falešný konsenzus” o automatické 

produktivitě práce s prameny atd.). Francouzská diskuse může být pro české prostředí inspirativní i proto, že 

ukazuje cestu historického vzdělávání nikoli jako rovnou dálnici, ale spíše spletitou síť křivolakých stezek, 

mnohdy ústící do slepých uliček. Poodhaluje ale i bohatou diskusi o práci s prameny, který vytváří zajímavou 

alternativu k perspektivám německého a anglosaského kulturního okruhu. Upozorňuje na převážně ilustrativní a 

“konfirmační” využití dokumentů ve školní praxi ze strany učitelů a jejich rezistenci vůči naléhání didaktiků, 

aby při práci s dokumenty byli náročnější. Detailní popisy taxonomií (model INRDP, model “situací”) 

konkretizují a tím přibližují “práci s prameny” která tak přestává mít status ikonické (“magické”) činnosti, ale 

stává se (může se stát) rutinní praxí. 

 

Při analýze učebnic dochází autor k závěru že “jsou spíše než přímým výkladem dějin jakousi bankou 

dokumentů verbální či ikonické povahy.” (s. 101) a jejich tvůrci kladou důraz na autonomii učitele, který z této 

“banky” vybírá dle svého uvážení. Pokud ovšem vezmeme v úvahu výše naznačenou nedokonalost principů 

badatelské výuky, můžeme se ptát, proč není práce s dokumenty lépe (“přísněji”) organizována. Pozornost 

věnuje autor i pracovním sešitům a popisuje jejich strukturu a variabilitu. 

 

Vlastní autorův výzkum byl dlouhodobý, promyšlený a metodický. Během dvou měsíců procházel se svými 

žáky tematické celky Měšťané, obchod a otroctví a Životní podmínky žen v 19. století. Zdá se, že největším 

problémem byla etická a právní úskalí, která “redukovala” využitelný vzorek o více než 10% žáků. Jeho 

výzkumné postupy zcela splňují parametry akademického výzkumu a výsledky výzkumu by bylo záhodno 

publikovat v odborném tisku. Autor dochází k závěrům, že badatelská výuka s sebou nese vyšší zaujetí žáků pro 

výuku a některým prvkům disciplinárního (historického) myšlení. Zde by mě zajímalo, jak by autor postupoval, 

aby výsledky učení lépe odpovídaly jeho představám. Za zvláště cenné považuji dosažení určité “časové 

zkušenosti” některými žáky, které autor docílil jinou organizací časové osy, než je zvykem v českých 

učebnicích. 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji/nedoporučuji diplomovou práci k obhajobě.    

  

V Praze dne 11. 1. 2020 

                     

  

  

          Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.          


