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Anotace 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat a srovnat didaktický potenciál českých a rakouských 

učebnic dějepisu s ohledem na jejich ukotvení ve vzdělávacím systému a práci s historickým 

myšlením a historickou gramotností, obecně s rozvíjením klíčových kompetencí žáků. 

Práce zohledňuje rozdílnost ve vzdělávacích systémech obou zemí, učebních osnovách 

a celkově pracuje s cíli, které si moderní výuka dějepisu klade. Srovnání je provedeno na 

dějinných událostech, které tyto dvě země spojují, a jádrem práce je analýza zpracování těchto 

témat z hlediska cílů badatelské výuky. Výstupem práce je konkrétní výuková jednotka, která 

pracuje s českou i rakouskou učebnicí a snaží se postihnout hlavní teze moderní didaktiky 

dějepisu. 
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Abstract 

 

The aim of this diploma thesis is to analyze and compare the didactic potential of Czech and 

Austrian history textbooks regarding to their anchoring in the educational system and working 

with historical thinking and historical literacy, generally with the development of students’ 

key competencies. 

The thesis took into account differences in the educational systems of both countries, the 

curriculum and, overall, worked with the goals of modern history teaching. The comparison 

was made on historical events that connect these two countries, and the core of the thesis is 

the analysis of processing these topics in terms of the Research-Based teaching goals. The 

output of this thesis is a specific teaching unit that works with Czech and Austrian textbooks 

and tries to cover the main theses of modern didactics of history. 
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1 Úvod 

Diplomová práce se soustředí na didaktickou a metodickou analýzu českých a 

rakouských učebnic dějepisu. Zároveň je cílem tyto učebnice porovnat a posoudit jejich 

vhodnost při výuce v 21. století, tedy zda adekvátně pracují s metodami rozvoje historického 

myšlení a historické gramotnosti. Diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a 

praktické. 

Je důležité si uvědomit, jakou roli ve výuce učebnice hrají. Mají být encyklopedií 

znalostí, které má žák obsáhnout a učitel vyložit? Nebo mají být pomocníkem při hledání 

historických souvislostí a pomáhat s rozvojem historického myšlení pomocí vhodných 

aktivizujících otázek a úkolů? Nebo jsou už zastaralé, neboť se vše potřebné dá vytvořit 

online či vyhledat na internetu? 

Otázku důležitosti a nepostradatelnosti učebnice ve výuce si kladou i tvůrci webu 

Dejepis21.cz, na kterém funkci učebnic zdůrazňují jako velmi důležitou, jen je třeba s nimi 

pracovat uvědoměle a právě v souladu s moderními postupy. Jako příklad nezastupitelnosti 

učebnic se zde například uvádí důraz na práci s prameny a obrazovým materiálem, jejichž 

výběr není čistě náhodný nebo pouze ilustrační (jak tomu mnohdy v českých učebnicích 

bývá). Naopak může být vhodně zvolený pramen právě základním stavebním kamenem 

výuky, jelikož ho lze využít jako nástroj pro rozvoj dovedností žáků a studentů.1 

 V teoretické části práce bude kladen důraz na základní didaktické koncepty, které ve 

výuce dějepisu převládají, a na kterých se bude zakládat následná analýza učebnic. Zároveň se 

zde práce zaměřuje i na srovnání výuky dějepisu v České republice a Rakousku, a to na 

základě jejich vzdělávacího systému a vzdělávacích plánů. Dále se v teoretické části pracuje 

přímo s učebnicemi – obecně se rozebírá funkce učebnic v dnešní době, zdůvodnění výběru 

konkrétních titulů, poté konkrétních témat a kapitol. Témata nejsou vybrána náhodně. 

Převládá snaha zaměřit se především na události, ve kterých se střetávají české a rakouské 

dějiny, bude tedy možné zároveň posoudit, zda se na ně učebnice dívají odlišně či nikoliv. 

 
1 Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Jarní úklid ve školním dějepisu: vyhodíme staré 

učebnice? Dějepis v 21. století [online]. [cit. 2021-02-02].  
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Vlastní výzkum, tedy praktická část práce, obsahuje popis kvantitativní a kvalitativní 

analýzy, konkrétní metody a samotnou analýzu již konkrétních dějinných událostí s ohledem 

na jejich metodické zpracování.  

Závěrečným výstupem by měla být výuková jednotka, která by pracovala 

s případnými odlišnostmi lekcí a která by zohlednila současné inovativní metody výuky 

dějepisu. 

2 Teoretická východiska práce 

2.1 Historické kompetence a historické myšlení – současné trendy v oborové didaktice 

dějepisu 

 O výuce dějepisu bohužel stále (především v laické veřejnosti) převládá mínění, že 

jejím obsahem je především „memorování“ dat a jmen, tedy že klade důraz na osvojování 

faktografii. Přitom už od poloviny 90. let 20. století je znatelná snaha oborových didaktiků o 

změnu východisek i cílů dějepisného vzdělávání, která usiluje o překonání modelu 

transmisivního osvojování obsahu učiva ve prospěch kultivování historické vědomí a 

rozvíjení historického myšlení.2 

 „Historické vědomí“ a „historické myšlení“, někdy také doprovázené pojmem 

„historická gramotnost“4, je možné si představit jako soubor určitých schopností, kompetencí, 

které by měl žák či student ovládat, aby se dokázal orientovat v historickém čase a mohl 

myslet „historicky“. Tyto koncepty kladou do popředí především žáka, učitel ustupuje do 

pozadí a stává se spíše mentorem, průvodcem a rádcem. Žák z velké části sám řídí své učební 

činnosti a samostatně vyhledává, třídí a analyzuje informace. 

 Příklady badatelsky zaměřeného dějepisu bychom mohli v současné době hledat 

v zahraničí, a to v zastoupení dvou dominujících přístupů k definování cílů dějepisné výuky.  

 
2 LABISCHOVÁ, Denisa. Badatelsky orientovaná výuka – základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice 

dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: Řada společenských věd [online], str. 112. 

Srovnej HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve veřejném 

zájmu? Historie - Otázky - Problémy [online]. 
4 Pojmové kategorie nejsou v české oborové didaktice dostatečně ujasněné. Ve své práci vycházím z německé 

didaktiky dějepisu (Kompetenzen historischen Denkens) a angloamerické didaktiky (Historical Thinking) – viz 

rozvedení dále. 
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 Německý model kompetencí, který se stal inspirací pro reformy historického 

vzdělávání v jednotlivých spolkových zemích (a právě v Rakousku), pracuje s konceptem 

„kompetenčních modelů“, které mají stejně jako většina didaktik za úkol rozvíjet historické 

myšlení. Tyto definované procesy kladou důraz na dynamickou povahu vědomí a kombinují 

určité schopnosti, které se mohou souhrnně označovat jako schopnost „historicky myslet“.5  

 Těmito kompetencemi jsou: 

- Kompetence klást otázky, tedy schopnost se ptát; 

- Metodická kompetence, která zahrnuje schopnost rekonstruovat historii na základě 

samostatného bádání nebo dekonstruovat existující příběhy; 

- Orientační kompetence, schopnost orientovat se v čase, využívat informace o 

minulosti a historii pro lepší orientaci v přítomnosti; 

- Historická, odborná kompetence, která je schopností zahrnovat nové historické 

kategorie, koncepty, fakta do stávajících znalostí, a mít je k dispozici.6 

Jak tyto kompetence fungují v procesu učení a myšlení, bylo znázorněno v komplexním i 

zjednodušeném schématu, které lze nalézt v přílohách (Obrázek č. 4 a 5). Na základě 

zvládnutí všech uvedených kompetencí lze poté dle německého modelu kompetencí založit 

tzv. historickou gramotnost žáka.7 

Druhý, angloamerický přístup, nepoužívá rámec „kompetencí“, ale pracuje s pojmem 

„historické myšlení“8. Model historického myšlení, který už byl přeložen do češtiny a 

využívám ho ve své práci9, se zakládá na práci kanadského historika a didaktika Petera 

Seixase a jeho týmu. Tento model pracuje s konceptem rozvoje šesti hlavních mentálních 

konceptů, které by měly být základem historického myšlení žáků. Každý koncept je zároveň 

 
5 KÖRBER, Andreas. Historical consciousness, historical competencies – and beyond? Some conceptual 

development within German history didactics. Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 

(DIPF). Srovnej HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Proměna cílů historického vzdělávání v čase 

nových médií. Metodika HistoryLab [online]. [cit. 2021-03-26]. 
6 DMYTRASZ, Barbara, Alois ECKER a Irene ECKER. Fachdidaktik Geschichte, Sozialkunde und Politische 

Bildung. 2012, str. 30-31. 
7 HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Proměna cílů historického vzdělávání v čase nových 

médií. Metodika HistoryLab [online].  
8 LÉVESQUE, Stéphane a Penney CLARK. Historical Thinking: Definitions and Educational Applications. S. A. 

Metzger & L. McArthur Harris (Eds.). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. 

New York, 2018, s. 119-148. Srovnej HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Proměna cílů historického 

vzdělávání v čase nových médií. Metodika HistoryLab [online]. 
9 Pracovní překlad do češtiny představili HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Proměna cílů historického 

vzdělávání v čase nových médií. Metodika HistoryLab [online]. Překlad přebrán pro účely práce. 
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doplněn o čtyři až pět klíčových tezí, což jsou zjednodušené generalizace, které směřují žáka 

k postupnému porozumění, osvojení a přijetí těchto konceptů: 

- Historický význam: Podle čeho rozhodujeme, co je třeba se z minulosti naučit? 

Události, lidé, stejně jako různé vývojové trendy mají historický význam, pokud 

přispěly k výrazné změně – měly dlouhodobé důsledky pro mnoho lidí, pokud přispěly 

k osvětlení trvalých, nebo naopak nově se objevujících problémů či výzev, které měly 

vliv na život v minulosti nebo jej ovlivňují dodnes. Historický význam je vytvářen. 

Události, lidé, stejně jako různé vývojové trendy mají historický význam, pouze pokud 

se ukáže, že zaujímají ve vyprávění o historii smysluplné místo. Historický význam se 

proměňuje nejen v čase, ale také skupinu od skupiny. 

- Výpověď pramenů: Jak víme, co víme o minulosti? Historie je interpretací založenou 

na dedukcích z primárních pramenů, ať už jsou jimi dobové zprávy, nebo další stopy, 

hmotné pozůstatky či záznamy. Kladení příhodných otázek může učinit z pramene 

doklad o minulosti. Zkoumání pramenů často začíná ještě dřív, než si je přečteme, 

protože se nejprve ptáme, kdo a kdy je vytvořil. Z pramenů dále usuzujeme, jaké byly 

vědomé i nevědomé záměry a hodnoty jejich autorů či tvůrců, jejich celkový pohled na 

svět. Prameny by měly být analyzovány ve vztahu k historickému kontextu, tj. ve vztahu 

k podmínkám i názorům, které převažovaly v době jejich vzniku. Dedukce vycházející z 

jednoho zdroje nemohou samy nikdy obstát. Vždy by měly být ověřeny, tj. potvrzeny na 

základě informací z dalších zdrojů (primárních i sekundárních). 

- Trvání a změna: Jak najít logiku ve složitých historických procesech? Trvání a 

změna jsou vzájemně provázány, existují společně. Chronologické uspořádání událostí 

může být dobrý začátkem pro pochopení jejich propojení. Změna je proces, který 

vykazuje různý průběh i charakter pohybu. Body obratu jsou momenty, kdy se změní 

směr či tempo procesu. Pokrok či úpadek jsou obecným hodnocením změn, které 

proběhly v určitém čase. Záleží na důsledcích těchto změn, neboť pokrok pro jedny 

může být úpadkem pro druhé. Periodizace nám pomáhá uspořádat si přemýšlení o 

trvání a změnách. Je to proces interpretace, v jehož rámci se rozhodujeme, které 

události nebo vývojové trendy jsou podstatou historického období. 

- Příčiny a důsledky: Proč se události dějí a jaké mají dopady? Každá změna je 

způsobována mnoha příčinami a ústí v mnoho důsledků. Příčiny i důsledky jsou 

krátkodobé i dlouhodobé, vzájemně propletené do složité sítě vztahů. Příčiny, které 

způsobily konkrétní historickou událost, mají různou míru vlivu. Některé mohly být 
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důležitější než jiné. Události jsou výsledkem souhry dvou typově odlišných činitelů: 

1) historických aktérů neboli osob či skupin, které svým jednáním zapříčiňují vznik 

historické události, a dále 2) sociálních, politických, hospodářských a kulturních 

podmínek, které jednání aktérů ovlivňují. Historičtí aktéři nedokážou nikdy zcela 

odhadnout vliv podmínek, protichůdného jednání ani neočekávaných reakcí. Každé 

jednání tak může mít řadu nezamýšlených důsledků. Žádná historická událost nebyla 

nevyhnutelná, stejně jako nejsou ani události budoucí. Stačilo by změnit jediný čin 

nebo podmínku jednání a událost by se byla bývala odehrála jinak.  

- Dobové perspektivy: Jak lépe porozumět lidem, kteří žili v minulosti? Mezi pohledy 

na svět, ať už se týkají víry, hodnot či motivací, které utvářely názory lidí v minulosti 

a které je utvářejí dnes, leží celý oceán rozdílů. Je třeba se vyvarovat anachronismu, 

tj. připisovat historickým aktérům soudobé představy. Obezřetné odkazy k univerzální 

lidské zkušenosti nám však zároveň pomáhají vytvořit si ke zkušenostem historických 

aktérů vlastní vztah. Dobové perspektivy historických aktérů dokážeme lépe pochopit, 

když zvážíme jejich historický kontext. Nahlédnout dobové perspektivy historických 

aktérů znamená vydedukovat, jak se lidé v minulosti cítili a jak přemýšleli. Neznamená 

to se s těmito aktéry identifikovat. Přesvědčivé dedukce jsou doloženy výpovědí 

pramenů. Různí historičtí aktéři pohlíželi na události, jejichž byli součástí, 

z rozdílných úhlů pohledu. Zkoumání těchto rozmanitých perspektiv je klíčem 

k porozumění historických událostí. 

- Etická dimenze historického poznání: Jak nám historie může pomoci v přítomném 

životě? Autoři historických pojednání vyjadřují etické soudy, ať už otevřeně, nebo mezi 

řádky. Odůvodněné etické soudy o jednání v minulosti berou v potaz historický kontext 

aktérů, jejichž jednání je posuzováno. Při formulaci etických soudů je třeba být 

obezřetný, zvláště posuzujeme-li minulost na základě dnešních standardů pro správné 

a špatné jednání. Poctivé zhodnocení etických důsledků, které vyplývají z historického 

poznání, nám umožňuje přijmout vlastní historickou odpovědnost. Dokážeme si nejen 

pamatovat zásluhy, oběti i nespravedlnosti našich předchůdců, ale také na ně 

reagovat. Porozumění historii nám pomáhá formulovat informované soudy, jež 
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se týkají aktuálních otázek a problémů, ale jen tehdy, pokud dokážeme rozpoznat také 

meze každého přímého „poučení“ z minulosti.10 

Tento model zároveň obsahuje otázky, které si musí klást každý, kdo chce obrazy 

minulosti adekvátně rekonstruovat. Koncepty, se kterými se v této metodice setkáváme, 

umožňují žákům rozvíjet specifické procedurální a konceptuální znalosti, a tedy zároveň 

získávat přístup i k tzv. metakognitivním znalostem11 (jak je rozlišuje revidovaná Bloomova 

taxonomie vzdělávacích cílů, která je přehledně znázorněna na obrázku č. 112).13 

Tyto dva příklady modelů ze zahraničí jsou v mezinárodní diskuzi nejvíce prosazované 

pro badatelsky zaměřenou výuku dějepisu, které zohledňují současné paradigma 

konstruktivismu. Tato práce se kloní k užití angloamerického modelu šesti mentálních 

konceptů vzhledem k jednoznačnosti jejich vyjádření, návaznosti na Bloomovu taxonomii 

vzdělávacích cílů, současně také obsahuje několik klíčových tezí a je tedy jednodušším 

a srozumitelnějším modelem, který velmi dobře poslouží k analýze (podrobněji v kapitole 

Vlastní výzkum – Popis metody). 

 

  

 
10 SEIXAS, Peter – MORTON, Tom: The Big Six Historical Thinking Concepts. Citováno dle HAVLŮJOVÁ, 

Hana a Jaroslav NAJBERT. Proměna cílů historického vzdělávání v čase nových médií. Metodika 

HistoryLab [online]. 
11 Obecné znalosti o tom, jak poznáváme, a uvažování o vlastním myšlení. 
12 Podrobně zpracovanou revizi této taxonomie předkládá článek HUDECOVÉ, Dagmar: Revize Bloomovy 

taxonomie edukačních cílů. 
13 HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Proměna cílů historického vzdělávání v čase nových 

médií. Metodika HistoryLab [online].  
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2.2 Výuka dějepisu v současnosti − srovnání situace v ČR a Rakousku 

2.2.1 Česká republika 

Vzdělávací systém v České republice je rozdělen na předškolní vzdělávání (děti ve 

věku 2–6 let), primární vzdělávání (6–10 let) nižší sekundární nebo nižší gymnaziální 

vzdělávání (6–15 let), vyšší sekundární (střední) nebo vyšší gymnaziální vzdělávání (15–

18/19 let) a terciární vzdělávání.14 Přehledné schéma, znázorňující český školský systém, 

naleznete v přílohách (Obrázek č. 2).15 

V 90. letech 20. století se v České republice začaly promítat společenské změny i do 

vzdělávání. Změny výrazně  ovlivnily právě dějepisnou výuku. Bylo třeba aktualizovat 

historické poznání s ohledem na návrat plurality historických interpretací do historické vědy a 

nahradit nevyhovující učebnice. Postupně se začaly na trhu objevovat nové učebnicové řady. 

Dějepisné osnovy rozlišovaly tzv. závazné a rozšiřující učivo a učitel dějepisu se mohl sám 

rozhodnout, jaké učivo do své výuky zařadí. V roce 2004 byl přijat nový školský zákon 

s cílem respektovat demokratické a pluralitní trendy všeobecného vzdělávání ve světě. Na 

tomto základě vznikl systém takzvaných rámcových vzdělávacích plánů (RVP) a školních 

vzdělávacích plánů (ŠVP), který je uplatňován dodnes.16 

Závaznými dokumenty, dle kterých se v České republice tvoří školní vzdělávací 

programy (dále ŠVP), jsou rámcové vzdělávací programy (dále RVP). V platnost vešly 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Stanovují zejména konkrétní cíle, formu, délku a povinný obsah 

vzdělávání, a to všeobecného i odborného. Dále upravují organizační uspořádání, podmínky 

průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu ŠVP. Podle hledisek vědních disciplín i 

pedagogiky a psychologie mohou být rámcové vzdělávací programy upravovány.17 

Znění RVP (konkrétní výstupy a učivo) vzdělávací oblasti druhého stupně základních 

škol, kterou se tato práce bude zabývat, naleznete v textové příloze č. 1. 

Na základě RVP si jednotlivé školy v ČR vytvářejí své vlastní realizační programy – ŠVP. 

Stanovují zejména konkrétní cíle pro vzdělávání, jejich délku, formy, obsah a časový plán 

 
14 Hlavní rysy vzdělávacího systému. Eurydice [online]. [cit. 2021-02-08].  
15 Vzdělávací soustava. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2021-04-18]. 
16 LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, str. 25. 
17 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. Národní ústav pro vzdělávání [online]. [cit. 2021-02-08].  
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vzdělávání. Dále například podmínky přijímání uchazečů, informace o průběhu a ukončení 

vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

ŠVP vydává ředitel školy nebo školského zařízení a měl by být veřejně přístupný.18 

Ředitel školy často vydává ŠVP po poradě s tzv. předmětovou komisí, tedy školským 

zařízením slučujícím pedagogy stejných či podobných oborů. Momentálně je tedy v České 

republice možné, aby si každá škola mohla zvolit šíři a rozsah svého učiva, teoreticky do 

vzdělávacího plánu může zasáhnout jakýkoliv pedagog. Programy jsou tedy, co se týče 

výběru učiva, opravdu benevolentní. Na druhou stranu je to ovšem i velká zodpovědnost – 

možná právě vhodně vypracované učebnice by mohly pomoci pedagogům usnadnit výběr 

toho nejdůležitějšího z rozsáhlého historického učiva. 

V těchto plánech se klade důraz především na rozvoj tzv. klíčových kompetencí. Výuka 

by se tedy neměla zaměřovat pouze na žákovy znalosti, ale i na to, co by měl sám umět. Tyto 

kompetence jsou v plánech nejčastěji formulovány jako dovednost tvořit, hodnotit, analyzovat 

apod.19 Toto pojetí velmi úzce souvisí s Bloomovou taxonomií cílů. 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání rozlišuje základní kategorie 

kompetencí: 

- Kompetence k učení (umět číst verbální a ikonické texty, porovnávat informace 

z odlišných zdrojů atd.); 

- Kompetence k řešení problémů (přemýšlet o příčinách vzniku dějinných událostí, 

porovnávat své názory s názory spolužáků); 

- Kompetence komunikativní (vyjadřovat své názory, stanoviska, obhájit je); 

- Kompetence sociální a personální (např. spolupracovat ve skupině); 

- Kompetence občanské (např. vnímat umělecká díla, chápat jejich hodnotu, přemýšlet o 

kladech a záporech různých forem historického soužití); 

- Kompetence pracovní.20 

Tyto kompetence jsou formulovány pro všechny vzdělávací oblasti, pro výuku dějepisu 

nejsou podrobněji zpracovány. I tak, vzhledem k nastíněným kompetencím a také k formě, 

 
18 RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. Národní ústav pro vzdělávání [online].  
19 LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, str. 27. 
20 Tamtéž, str. 28. 
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která byla zvolena, by se mohlo zdát, že směřování českého dějepisu je opravdu na úrovni 

výše zmíněných trendů.  

Hana Havlůjová a Jaroslav Najbert ale ve své analýze dokládají, že definice obsahu učiva 

i očekávaných výstupů bohužel není s těmito trendy úplně ve shodě a nepřekračuje rámec 

„tradičního pojetí“ dějepisné výuky. Stále se klade důraz na třídění historických událostí dle 

chronologického řazení, cyklické opakování obsahu učiva, narativní pojetí látky 

(strukturované dle dějinných epoch nebo klíčových oblastí – politika, ekonomika, kultura).21 

Cíle historického vzdělávání jsou v RVP specifikovány velmi povrchně, jejich naplňování 

probíhá primárně přes tradičně utříděnou obsahovou stránku dějepisu, samotné směřování 

žáka za „kultivací historického vědomí“22 není dále v textu nijak objasněno, není objasněna 

struktura tohoto pojmu, nejsou popsány jeho úrovně ani konkrétní postupy, které by přispěly 

k jeho kultivaci. Pro učitele je tedy velmi těžké si pod tímto pojmem něco představit, natož 

s ním v hodinách pracovat, což se projevuje na úrovni hodnocení výstupů dějepisné výuky – 

stále se soustředí na faktografické znalosti, což dokazují například otázky dějepisných soutěží, 

maturitních nebo přijímacích zkoušek na VŠ.23  

Pomůckou pro učitele by v tomto ohledu mohly (a měly) být dějepisné učebnice, které by 

reflektovaly cíle RVP, pomáhaly s jejich naplňováním, měly by přinášet kvalitní metodické 

náměty v souladu se vzdělávacími programy. Protože mají být učebnice dokladem kurikula, 

bude důležité sledovat, jak se jejich autorům daří definované cíle naplňovat. Učebnice 

nabízejí sice jen modelové představy, jak může výuka probíhat, je však důležité, aby tyto 

modely měli k dispozici právě pedagogové.  

Tato práce se bude zabývat učebnicemi pro druhý stupeň základních škol, tedy nižšího 

sekundárního vzdělávání. Věk žáků, pro které jsou učebnice určeny, je tedy zhruba 13−15 let. 

Nižší sekundární vzdělávání mohou poskytovat i víceletá gymnázia a osmileté konzervatoře, 

učebnice v České republice však mezi těmito stupni nerozlišují (jsou stejné učebnice pro ZŠ i 

osmiletá gymnázia).  

 
21 HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve veřejném 

zájmu? Historie - Otázky – Problémy, str. 23. 
22 MŠMT, RVP ZV, str. 51. 
23 HAVLŮJOVÁ, Hana a Jaroslav NAJBERT. Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve veřejném 

zájmu? Historie - Otázky - Problémy, str. 23 – 24. 
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2.2.2 Rakousko 

Rakouské školství se rozděluje na předškolní vzdělávání (od 3 do 6 let, předcházejí jesle), 

primární úroveň (základní škola od 6 do 10 let), sekundární úroveň I. (střední nebo všeobecně 

vzdělávací vyšší škola – nižší úroveň, od 10 do 14 let), sekundární úroveň II. (střední odborná 

škola nebo všeobecně vzdělávací vyšší škola – vyšší úroveň, 14-18 let) a postsekundární a 

terciární úroveň.24 Přehledné schéma, znázorňující rakouský školský systém, naleznete 

v přílohách (Obrázek č. 3). 

Rakouské učební osnovy jsou pro učitele základem jejich nezávislé a odpovědné 

pedagogické a vzdělávací práce. Úkolem učitelů je umožnit jednotlivým žákům dosáhnout 

cílů stanovených v učebních osnovách vhodným plánováním a návrhem hodin. Představují 

orientační rámec pro školáky a zákonné zástupce v tom, jaké znalosti a dovednosti by školáci 

měli mít na konci školního roku. Kromě toho tvoří referenční bod pro vývoj učebních 

materiálů i pro vzdělávání, další vzdělávání a školení učitelů. Osnovy jsou koncipovány 

na Federálním ministerstvu školství, vědy a výzkumu.25 

 1. září 2018 vstoupily v Rakousku v platnost nové osnovy. Tento učební plán 

zdůrazňuje, že je důležité získávat kompetence, což spočívá v souhře znalostí, schopností, 

dovedností a postojů, které vstupují do hry v akčních situacích prostřednictvím dispozice 

jednotlivce. Žáci by měli být vedeni ve smyslu celoživotního učení k samostatnému, 

aktivnímu získávání, ale také ke kritickému zkoumání dostupných znalostí, měli by řešit 

problémy přiměřeným věku, kriticky zpochybňovat okolnosti, rozpoznávat a definovat 

problémy, samostatně hledat řešení a kriticky se dívat na své vlastní činy. Takto získanou 

způsobilost je třeba rozšířit a doplnit o osobní a sociální kompetence. Rozvoj vlastních talentů 

a možností, ale také znalost vlastních silných a slabých stránek, stejně jako ochota znovu a 

znovu se v nových situacích poznat a vyzkoušet, je stejně tak cílem a úkolem učení ve škole, 

jako schopnost a ochota převzít odpovědnost, spolupracovat s ostatními, rozvíjet iniciativu 

a podílet se na formování společenského života ve škole i mimo ni („dynamické 

dovednosti“).26 

 
24 Das österreichische Bildungsystem. Das österreichische Bildungsystem [online]. [cit. 2021-02-08]. (Překlad 
SH). 
25 Lehrlpläne. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung [online]. [cit. 2021-02-08]. (Překlad 

SH). 
26 Lehrpläne der Mittelschulen. Rechtsinformationsystem des Bundes [online]. [cit. 2021-02-08]. (Překlad SH). 
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Dějepisné vyučování je zde zaměřené právě na kompetence. Rakousko totiž přebírá 

německý model kompetencí a jejich učební plány tedy pracují se čtyřmi základními 

kompetenčními modely (viz kapitola Historické kompetence a historické myšlení). Je důležité 

zmínit, že rakouská výuka dějepisu není zaměřena pouze na historii. Daný předmět, Gechichte 

und Sozialkunde/Politische Bildung, v sobě slučuje základní oblasti historie, sociálních studií 

a politické výchovy. Pracuje se se vztahem mezi společností a jednotlivcem, s ekonomickým 

vývojem a jeho důsledky, jakož i s kulturou a náboženstvím a také s ústředními 

charakteristikami politické moci, tzn. s mocí a nadvládou, distribucí a konflikty.27 Znění 

vzdělávacího plánu pro konkrétní oblast, kterou se tato práce bude zabývat, naleznete 

v extové příloze č. 2. 

 Kromě základních didaktických principů (že je důležité brát v úvahu individuální 

rozvoj učení žáka ve smyslu individualizace a diferenciace, ve všech oblastech požadavků je 

třeba podporovat procesy učení specifické pro daný předmět, obsah prostřednictvím vnitřní 

diferenciace má být připraven tak, aby na něm mohly heterogenní skupiny žáků společně 

pracovat na různých úrovních dovedností atd.) obsahuje plán popis kompetencí a jejich 

využití ve výuce dějepisu: 

- Kompetence klást otázky: Historie poskytuje odpovědi na otázky týkající se minulosti. 

Ve vyučování budou existující otázky zobrazeny v historických reprezentacích 

a studentům bude umožněno rozpoznávat otázky o minulosti a samostatně je 

formulovat. 

- Metodická kompetence: Důležitá je nezávislost při kritickém zacházení s historickými 

prameny k budování myšlenek a příběhů o minulosti (rekonstrukce), stejně jako je 

třeba podporovat kritické zacházení s historickými reprezentacemi (např. výstavy, 

filmy s historickým obsahem, školní a technické knihy, počítačové hry) – dekonstrukce. 

Za tímto účelem je třeba předávat metody, aby bylo možné provádět analýzy 

a interpretace. 

- Historická odbornost: Lekce musí být také koncipovány tak, aby byly aplikovány, 

reflektovány a dále rozvíjeny specifické pojmy a termíny specifické pro daný předmět. 

Je důležité propojit prekoncepty studentů, věnovat zvláštní pozornost konkretizaci 

přiměřené věku a dalšímu rozvoji ve smyslu učení s koncepty. 

 
27 Lehrpläne der Mittelschulen. Rechtsinformationsystem des Bundes [online]. [cit. 2021-02-08]. (Překlad SH). 
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- Dovednosti historické orientace: Historické učení by mělo přispět k lepšímu 

porozumění současným jevům a budoucím výzvám, zejména s přihlédnutím 

k didaktickým principům odkazu na současnost a budoucnost, stejně jako 

k multiperspektivitě. Protože z příběhu lze vyvodit různé závěry, je třeba věnovat 

pozornost pluralitě výkladu ve třídě. Je třeba vzít v úvahu výsledné synergie 

s historickým, politickým a politickým vzděláváním.28 

Rakouské osnovy tedy vykazují jednotné směřování k podpoře historického myšlení 

a poskytují návod na to, jak ho díky kompetencím rozvíjet. Zda mají učebnice potenciál 

skutečně podporovat rozvíjení historického myšlení, bude obsahem analýzy.29 

Tato práce se bude zabývat učebnicemi určenými pro dva poslední ročníky tzv. střední 

školy (Mittelschule), které by měly být zaměřeny na učivo pro 13leté a 14leté žáky. 

Učebnicemi, které jsou primárně určeny pro všeobecně vzdělávací vyšší školy nižší úrovně, 

se tato práce zabývat nebude. 

  

 
28 Lehrpläne der Mittelschulen. Rechtsinformationsystem des Bundes [online]. [cit. 2021-03-29]. (Překlad SH). 
29 Učebnice analyzované v této práci byly vydány ještě před aktualizací rakouského školního plánu. Model 

kompetencí, o kterém se kapitola zmiňuje, ve starších plánech nemusí být obsažen, je však důležité, že se tyto 

učebnice řadí mezi nejpoužívanější v Rakousku a jejich využití je schváleno ministerstvem školství i v nových 

podmínkách.  
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2.3 Učebnice dějepisu  

 Učebnice jako edukační konstrukt, tj. výtvor zkonstruovaný pro specifické účely 

edukace, může dobře posloužit jako prvek kurikulárního projektu, může být součástí souboru 

didaktických prostředků nebo může být druhem školních didaktických textů. Ideálně by měla 

být syntézou všech těchto vlastností − tedy zároveň odrážet dokumenty normativního 

charakteru, být součástí materiálních předmětů fungujících při realizaci vzdělávání 

(v elektronické nebo tištěné podobě – obojí má své pro a proti) a také být zdrojem 

různorodých školních didaktických textů, které by byly speciálně konstruovány pro účely 

učení a vyučování.30 Učebnice nejsou prvotními a závaznými dokumenty odrážejícími 

kurikulární dokumenty, ale respektují je (jinak by byly ve vzdělávací soustavě nepoužitelné). 

Tato závislost je ale relativní a jejich obsah, přiměřenost, didaktická vybavenost je bohužel 

značně rozdílná, a to i přes skutečnost, že jsou učebnice schváleny příslušnými orgány (v ČR 

se uděluje schvalovací doložka MŠMT). Konečné rozhodnutí o výběru učebnice je tedy 

na pedagogovi, ač může být volbou náhodnou a poplatnou různým okolnostem.31 

 Funkce učebnic z hlediska uživatele se rozlišuje na funkci pro žáky (pramen, z nichž 

se žáci učí, osvojují si nejen poznatky, ale i dovednosti, hodnoty, normy, postoje atd.) a funkci 

pro učitele (pramen, s jehož využitím učitelé plánují obsah učiva, přímou prezentaci obsahu 

ve výuce, hodnocení vzdělávacích výsledků žáku atd.).32 Je tedy patrné, že by se učebnice 

nejen měly opírat o kurikulární materiály a být s nimi v souladu, ale zároveň poskytovat 

oporu nejen žákům v jejich vzdělávacím procesu, ale i učitelům při jejich výuce. 

  V některých rozvinutých zemích pracují žáci s učebnicemi okolo 60 % vyučovací 

hodiny, učitelé vycházejí při přípravě na hodiny z učebnic pro 90 % vyučovacích jednotek. 

Představují základní učební pomůcku na všech školách a ve všech stupních vzdělávání, 

potvrdil se významný vliv učebnic na žákovské učební výsledky. Je mnohem snazší změnit 

učebnici a její cíle než změnit výuku statisíců učitelů. Pokud mají učitelé k dispozici kvalitní 

učebnice, které předkládají učební texty přizpůsobené žákům, je správné je využívat 

 
30 PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a 

výzkumné pracovníky, str. 13 – 16. 
31 MAŇÁK, Josef: Učebnice jako kurikulární projekt. In: MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT, ed. Hodnocení 

učebnic., str. 25. 
32 PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a 

výzkumné pracovníky, str. 19. 
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a neznamená to, že je učitel špatný. Pokud se učebnice ve výuce nepoužívají, je to spíše 

signálem špatné kvality učebnic.33 

2.3.1 Funkce učebnic 

 Vzhledem k výše popsaným metodám moderní výuky dějepisu je poptávka právě po 

moderních učebnicích, které mohou sloužit jako vhodné edukační médium na cestě k naplnění 

cílů dějepisného vzdělávání. Historická narace a také svébytné způsoby historického myšlení 

jejich autorů totiž zásadně ovlivňuje obraz minulosti ve vědomí žáků.34 

 Funkce, které učebnice může zastávat, jsou mnohé – motivační, informační, 

transformační, systematizační, sebevzdělávací, integrující, koordinující, řídící, rozvíjející 

a výchovné. Učebnice může být taktéž nositelem a zprostředkovatelem společenských hodnot. 

Je důležité držet v rovnováze textové a obrazové komponenty tak, aby respektovaly 

především osobnost žáka. Je třeba myslet na to, že text by měl být především srozumitelný 

a poutavý, a zároveň by obrazový materiál neměl mít pouze funkci ozdobnou, ale především 

didaktickou. Dobrá učebnice ale nemusí sloužit pouze jako prostředek pro vzdělávání žáků, 

měla by zároveň usnadnit a zpříjemnit práci učitelům.35 

 Dějepisné učebnice konkrétně mají současně naplňovat požadavky moderní didaktiky 

dějepisu na zaměření se na koncepty historického myšlení a gramotnosti, složka textová 

i obrazová by měla být vyvážená, obě složky naplňují především didaktickou funkci. Co se 

týče cílů, které učebnice klade na žáka, ty směřují do vyšších vrstev taxonomie a výuka by 

měla být spíše badatelsky a konstruktivisticky formovaná. 

 Pro tuto práci bylo vytvořeno hodnocení kvality dějepisných učebnic, které se 

zaměřuje na analýzu jednotlivých dílčích složek a soustředí se především na didaktickou 

vybavenost učebnice. Vedle obsahových parametrů se analýza zabývá právě využitím 

dostatečným a různorodým spektrem vhodných badatelských přístupů a metod. Konkrétní 

kritéria a samotné hodnocení vybraných učebnic viz níže. 

 
33 MIKK, J. Textbook: Research and Writing, str. 15-26. In MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT, ed. Hodnocení 

učebnic., str. 11 – 12. 

34 LABISCHOVÁ, Denisa. Badatelsky orientovaná výuka – základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice 

dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: Řada společenských věd, str. 114. 

35 MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT, ed. Hodnocení učebnic, str. 7−8.  



22 

 

2.3.2 Výběr učebnic 

 Výběr specifických učebnic, používaných pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ v České 

republice, byl podmíněn jejich výskytem v seznamu schválených učebnic, tedy učebnic 

s udělenou schvalovací doložkou MŠMT. Jak uvedlo v emailové komunikaci MŠMT36, 

informace o využití konkrétních řad učebnic na českých základních školách není v současné 

době k dispozici. 

 Z těchto učebnic byla pro práci vybrána řada z nakladatelství SPN – Dějepis 8,9, a 

řada z nakladatelství FRAUS – Dějepis 8,9. 

V případě výběru rakouských učebnic bylo pro tuto práci rozhodující emailové sdělení 

přímo z Federálního ministerstva školství, vědy a výzkumu37. Zde mi byl k účelu sepsání této 

práce poskytnut seznam pěti nejčastěji užívaných sérií učebnic, a to v abecedním pořadí: 

- Serie Die Bausteine Geschichte / Verlag öbv; 

- Serie Geschichte für alle / Verlag Olympe; 

- Serie GS – modular / Verlag Olympe; 

- Serie Mehrfach. Geschichte / Verlag Veritas; 

- Serie Zeitbilder / Verlag öbv. 

Vzhledem k dostupnosti byla vybrána řada učebnic z nakladatelství Öbv – Die Bausteine 

Geschichte, a z nakladatelství Veritas – Mehrfach. Geschichte. Jak bylo řečeno výše, je nutno 

zdůraznit, že rakouské učebnice z nakladatelství ÖBV se nezaměřují pouze na historické 

vzdělávání. Školní plány a právě zmíněné učebnice v sobě totiž zahrnují i sociální a politické 

vzdělávání. Ty jsou v učebnicích v samostatných kapitolách, které ale určitým způsobem 

vždy navazují na dějepisné učivo. 

 

 
36 POHOŘELÝ, Svatopluk. Diplomová práce [email]. Message to: HRABÁKOVÁ, Simona. Datum odeslání: 

10. 2. 2021 [cit. 2021-02-10]. 
37 RENNER, Michael. Diplomarbeit / Frage zu Lehrbüchern [email]. Message to: HRABÁKOVÁ, Simona. 

Datum odeslání: 11. 12. 2020 [cit. 2021-02-10]. 
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2.3.3 Zkoumané učebnice 

Nakladatelství Název Autoři Počet stran Rok vydání 

FRAUS Dějepis 8 – 

Modernizace 

společnosti 

(upravené vydání) 

Fronk V., Kalistová I. 160 str. 2016 

FRAUS Dějepis 9 – 

Moderní doba 

Parkan F., Mikeska 

T., Parkanová M.  

166 str. 2011 

SPN Dějepis 8 - 

Novověk 

Válková V. 139 str. 2016 

SPN Dějepis 9 – 

Nejnovější dějiny 

Válková V. 159 str. 2016 

ÖBV Bausteine 

Geschichte 3 

Bachlechner M., 

Benedik C., Graf F., 

Niedertscheider F., 

Senfter M. 

136 str. 2007 

MEHRfach Geschichte 3. 

Teil 1 - Wissen & 

Verstehen 

Graf M., Vogel-

Waldhütter M., 

Halbartschlager F. 

67 str. 2015 

MEHRfach Geschichte 4. 

Teil 1 - Wissen & 

Verstehen 

Graf M., Vogel-

Waldhütter M., 

Halbartschlager F. 

67 str. 2020 
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2.3.4 Výběr kapitol učebnic 

 Pro tuto práci bylo nutné zvolit adekvátní témata, která jsou v učebnicích rakouských 

a českých zastoupena v podobné míře a s podobnou důležitostí, a zároveň se na nich dala 

pozorovat určitá multiperspektivita dějinných událostí. Analyzovat se tedy budou kapitoly 

pojednávající o následujících tématech: 

- Revoluce 1848-1849 v Rakouském císařství; 

- Češi a Rakušané v mnohonárodnostní monarchii; 

- Rozpad Rakouska-Uherska a nové uspořádání středoevropského prostoru. 
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3 Vlastní výzkum 

3.1 Analýza didaktického potenciálu učebnic  

  Didaktickým potenciálem se v této práci myslí schopnost učebnice rozvíjet specifické 

oborové kompetence, respektive historické myšlení žáků. Cílem analýzy je tedy zjistit, 

nakolik tímto potenciálem učebnice disponují. 

Při výzkumu učebnic může být zvoleno mnoho přístupů i metod zkoumání – Jan Průcha 

ve své publikaci rozlišuje metody kvantitativní obsahové analýzy, kvalitativní obsahové 

analýzy, dotazování, observační, testovací, experimentální a komparativní. 38 Vzhledem 

k tomu, že tato práce si nedává za cíl kvantitativní obsahovou analýzu (sledování výskytu, 

frekvence, pořadí či stupně), bude obsahová analýza spíše kvalitativní, tedy řízena určitými 

předem danými kritérii. 

V učebnicové analýze je třeba překonat řadu překážek. Weinbrenner zjistil ve svých 

vyšetřováních tři deficity, proč se výzkum učebnic ukazuje jako obtížný. Jsou to: 

- empirické deficity: zatím neexistují téměř žádné výsledky výzkumu nakládání s učebnicí 

jak ze strany učitelů, tak ze strany studentů; 

- teoretický deficit: ve vědě není žádná obecně uznávaná „teorie učebnice“; 

- metodický deficit: zatím neexistuje obecná analýza nebo obecné postupy pro vytváření 

kategorií při zkouškách učebnic, neexistují žádné obecné metody pro hodnocení školních 

učebnic.39 

Ke zjištění a analýze bude práce využívat některé koncepty, které ve své publikaci shrnuje 

Jan Průcha, pro zkoumání využitých konceptů badatelské výuky bude využit kanadský 

didaktický model historického myšlení (Historical Thinking Project), představený v úvodní 

kapitole, a na základě průniku budou vytvořeny vlastní analytické kategorie. 

 
38 PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a 

výzkumné pracovníky, str. 47-48. 
39 FRITZSCHE, K. Peter. Schulbücher auf dem Prüfstand: Perspektiven der Schulbuchforschung und 

Schulbuchbeurteilung in Europa, str. 33. 
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3.2 Popis metody 

První část analýzy bude zhodnocovat obecné didaktické aspekty, které momentální 

přístupy v badatelské výuce nezohledňují. Obsahem měření bude především: 

- Celková didaktická vybavenost učebnice: sleduje se výskyt 36 komponentů, které 

plní v učebnici určitou didaktickou funkci a využívají k tomu specifickou formu 

vyjádření (verbální nebo obrazovou). Učebnice je hodnocena na základě výskytu 

těchto komponentů, nikoli podle jejich počtu. Vyhodnocen je pouze celkový 

koeficient didaktické vybavenosti učebnice (E), který se počítá jako procentuální podíl 

skutečně použitých komponentů z počtu možných komponentů. Kompletní seznam 

všech komponentů viz Textová příloha č. 3;  

- Textová a obrazová vybavenost kapitoly: analýza se zaměřuje na výskyt 

obrazového materiálu a jeho funkce (výkladová − umělecké ilustrace, naukové 

ilustrace, fotografie, mapy, kartogramy, plánky, grafy, diagramy aj., a řídící učení − 

grafické symboly, využití předsádky pro schémata, tabulky aj.)40 a textové složky 

v kapitole. U textu se dále hodnotí poměr aparátu prezentace učiva (verbální − 

výkladový text, výkladový text zpřehledněný, shrnující text, doplňující texty, 

poznámky a vysvětlivky, podtexty k vyobrazením, slovníčky pojmů; obrazový – 

umělecké ilustrace, naukové ilustrace, fotografie, mapy, kartogramy, plánky, grafy, 

diagramy aj.)41; 

- Funkce ilustrací v učebnicích: rozlišují se zde tři funkce ilustrací v učebnici – 

poznávací (zprostředkování určitých informací o objektech, které jsou žákům z vlastní 

zkušenosti nedostupné, nebo jsou příliš složité pro pochopení), motivační (pomocí 

tvarů a barev se zvyšuje zájem žáků a předmět učiva, který by jinak mohl působit 

nezajímavě), a estetická (určité druhy vizuální informace mají v žácích vzbuzovat 

estetické prožitky).42 

V druhé části analýzy se bude ověřovat, jakými postupy je žák veden k naplnění cílů 

badatelsko-konstruktivistické výuky. Kritéria této multikriteriální analýzy byla stanovena 

v souladu s koncepty badatelské výuky, jak je definuje kanadský didaktický model 

 
40 PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a 

výzkumné pracovníky, str. 141 - 142. 
41 Tamtéž, str. 141 - 142. 
42 Tamtéž, str. 103. 
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historického myšlení43. Každý koncept je zároveň doplněn o otázky, kterými se v průběhu 

analýzy práce řídí, vyhledává konkrétní informace o zmíněných konceptech a jejich uchopení:  

- Historický význam: Podle čeho rozhodujeme, co je třeba se z minulosti naučit? 

Jaká je struktura narativu učebnice? Co autoři považují za významné, aby se to 

v učebnici zmínilo? Jaká je struktura témat? Vede učebnice žáky k tomu, aby 

historický význam reflektovali jako konstrukt?  

- Výpověď pramenů: Jak víme, co víme o minulosti? Jak se pracuje s prameny? Mají 

žáci prostor sami něco vyvozovat, analyzovat, porovnávat, nebo prameny slouží pouze 

k ilustraci výkladu? Jsou prameny analyzovány ve vztahu k historickému kontextu, tj. 

ve vztahu k podmínkám i názorům, které převažovaly v době jejich vzniku? 

- Trvání a změna: Jak najít logiku ve složitých historických procesech? Jak autoři 

období periodizují? Co jsou body zlomu? Věnují se kromě politických změn i změnám 

sociálním a kulturním, respektive nějakému trvání v čase?  

Příčiny a důsledky: Proč se události dějí a jaké mají dopady? Jak autoři definují 

příčiny a důsledky událostí? Jsou zde změny uvedeny jako příčiny trvání a změny 

určeni aktéři, ale i sociálních, politických, hospodářských a kulturních podmínek? 

A pracují zde aktivně žáci? Definují příčiny, promýšlejí vliv různých událostí, 

konstruují příčiny a důsledky?  

- Dobové perspektivy: Jak lépe porozumět lidem, kteří žili v minulosti? Jaké různé 

zkušenosti historických aktérů autoři zprostředkovávají? Promlouvají aktéři sami, 

nebo jejich různé perspektivy nahrazuje výkladový text? Zohledňují se u aktérů různé 

sociální skupiny? Vyvarují se učebnice anachronismu? Mají žáci možnost lépe 

pochopit perspektivy historických aktérů díky historickému kontextu? Nahlížejí na 

dobové perspektivy historických aktérů? Mají možnost dedukovat, jak se lidé v 

minulosti cítili a jak přemýšleli? 

- Etická dimenze historického poznání: Jak nám historie může pomoci v 

přítomném životě? Jak se aktualizuje historické téma směrem k současnosti? Jaké 

hodnoty se tam objevují? Jsou žáci vedeni k poctivému zhodnocení etických důsledků, 

které vyplývají z historického poznání (a dobových perspektiv) a mohou tím přijmout 

 
43 SEIXAS, Peter – MORTON, Tom: The Big Six Historical Thinking Concepts. Citováno dle HAVLŮJOVÁ, 

Hana a Jaroslav NAJBERT. Proměna cílů historického vzdělávání v čase nových médií. Metodika 

HistoryLab [online]. 
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vlastní historickou odpovědnost? Mohou adekvátně a poučeně reagovat na činy našich 

předků? 

Z této analýzy by mělo vyplynout, zda je žák díky učebnici adekvátně veden k rozvíjení 

historické gramotnosti.  
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3.3 Analýza a srovnání dějinných událostí  

3.3.1 Revoluce 1848-1849 v Rakouském císařství; 

3.3.1.1 FRAUS: Dějepis 8 – Modernizace společnosti 

 Didaktická vybavenost učebnice je na poměrně dobré úrovni, hodnota koeficientu 

využití aparátu učiva je 81 %. V učebnici v zásadě chybí pouze zpřehledňující výkladové 

texty, odlišení úrovní učiva, instrukce k úkolům komplexnější povahy a prostředky 

k sebehodnocení žáků. Více podrobností v Tabulce č. 1.  

Část učebnice, která se zabývá „rokem revolucí“ 1848, je rozdělena na několik kapitol. 

Úvodní kapitole o ohnisku revoluce, Paříži, se věnovat nebudeme přímo, ale je důležitá pro 

následné zhodnocení v kapitole Trvání a změna. Analýze v tomto případě budou podrobeny 

kapitoly o revoluci ve Vídni a Praze. Celkový rozsah analyzovaného tématu jsou 4 strany. 

Textová a obrazová vybavenost je v této učebnici vyvážená. Velká část textu totiž 

není výklad, ale aktivizující otázky a pramenné materiály. Poměr obrazových a textových 

složek je symetrický. Obrazová vybavenost je poměrně vysoká, ale působí nesourodě. 

Průměrně se na jedné stránce objevuje 3-5 ilustrací výkladu. Stránka učebnice může působit 

nepřehledně z důvodu přehlcení informacemi. Funkce ilustrací jsou rozmanité, často jedna 

ilustrace naplňuje několik funkcí, což je efektivní. Čistě motivační funkci zde plní především 

fotografie nebo obrazy míst a osob. 44 U některých takových vyobrazení navíc mají žáci 

možnost porovnat stav z minulosti a současnost (srovnání ulice v Celetné, obrázek č. 6).45 

Poznávací a motivační funkci plní dobová vyobrazení ozbrojených složek a samotného střetu 

Pražského povstání, dobová karikatura a ukázka z tisku. Všechny jsou navíc umocněny 

aktivizující otázkami. Funkce motivační a částečně i estetická je zde zastoupena ve fotografii 

vějíře z období revoluce (obrázek č. 7)46, na kterém jsou umělecky vyobrazeny slovanské 

národy žijící v habsburské monarchii. Díky otázkám právě na tento detail je tedy možné 

ilustraci využít i jako poznávací. 

Historický význam přikládá učebnice otázce občanských práv. Několikrát se zde 

akcentuje svoboda tisku, zrušení cenzury, nevýhody předchozího režimu z hlediska politické a 

ekonomické situace, ale i soukromí, školství, náboženství. Výklad podává o historické situaci 

 
44 FRAUS 8, str. 74. 
45 Tamtéž, str. 75. 
46 Tamtéž, str. 74. 
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v podstatě jasný obraz – do této doby bylo všechno špatně a teprve nyní lidé začínají bojovat 

za lepší život. Očekávání ovšem zůstávají víceméně nenaplněna, a to především kvůli 

neúspěšnému červnovému povstání. V popředí je tedy pohled a požadavky revolučních 

politiků (především českých), což ale neumožňuje vnímat dějiny jako celek. Výpověď 

pramenů zde plní určitou funkci. Dobová vyobrazení se analyzují a vyhodnocují. Žák zde 

například analyzuje dobovou karikaturu odcházejícího Metternicha (obrázek č. 8, otázka 

směřuje na způsob vyobrazení a zaměřuje se na detaily obrázku, doprovázející otázka se ptá 

„Jak je na karikatuře zobrazen kvapný odchod kancléře Metternicha z politické scény? Podle 

hesla na vlajce určete, před čím Metternich prchá. Co si neopomněl vzít s sebou? Vyhledejte, 

které události otevřely Metternichovi cestu k jeho dlouhé politické kariéře. Ověřte význam 

slov kancléř a cenzura.“47), pramen zde ilustruje dobu a její atmosféru, není zcela jasné, 

k čemu analýza slouží, aktivita není směřována na dedukci nebo k porovnání s informací 

z textu. Podobně je na tom část úvodní strany dobového tisku (obrázek č. 9, zde žák analyzuje 

text a jeho obsahovou stránku ve spojitosti s dobovou situací, a informace, které na obrázku 

rozpozná, tedy třeba datum vydání, redaktora, a také jazykové prostředky, pramen slouží jako 

ilustrace k výkladu48). Potenciál k badatelskému přístupu má ilustrace vějíře (viz výše), k níž 

se váží tyto otázky: "Uveďte datum zahájení Slovanského sjezdu. Rozlište podle kreseb na 

vějíři jednotlivé slovanské národy žijící v habsburské monarchii. Využijte k tomu také M099 

(mapa na straně 99). Vyvoďte z vyobrazení, zda tehdy panovala shoda, že Češi tvoří v českých 

zemích jednotný národ. Objasněte (práce se slovníkem), kterému národu se v monarchii 

říkalo Rusíni. K jaké příležitosti tento vějíř vznikl? Vysvětlete, k čemu se vějíře používaly. 

Proč čeští politici z Čech nejvíce naráželi se svými požadavky právě v Rakouském Slezsku? 

Který národ zde byl významně zastoupen vedle Čechů a Němců?"49  Není zcela jasné, k čemu 

aktivita směřuje, vyučující má pravděpodobně nastínit národností situaci, ale zda žáky přivede 

k nějakému zpochybnění, a tedy i konstruktivistické výuce, není jisté. Další neobrazové 

prameny, které učebnice využívá, jsou výňatky z dobových letáků. Výňatky obsahují ovšem 

vždy jen jednu skutečnost (očekávání změn, kladný vztah k panovníkovi) a jako alternativa je 

zde uveden jeden pramen, výše zmíněná karikatura, která zobrazuje „viníka“ neutěšené 

situace z pohledu občanů. Chybí zde pramenný materiál, který by poukázal i na jiné dobové 

perspektivy (například protirevoluční, monarchistické tiskoviny), pojetí postrádá kontroverzi 

a vytváří mylný dojem, že pro dějiny a psaní historie je charakteristický konsenzus.  

 
47 FRAUS 8, str. 72. 
48 Tamtéž, str. 73. 
49 Tamtéž, str. 74. 
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Trvání a změna. Jako hlavní příčinu revolucí, tedy snahu o to změnit společenský 

řád, uvádí učebnice nespokojenost lidí se stávajícími poměry (nedostatečná občanská práva, 

nerovnoprávná postavení, špatná hospodářská situace). Nabízí se využít možnost pojmout 

revoluci jako nějaký společenský fenomén, poukázat na ni v rámci širšího kontextu dějin. 

Učebnice v této kapitole reflektuje tuto skutečnost pouze v úkolu, který se vztahuje k 

„bratření“ stoupenců revolučního hnutí50, kde se autoři ptají na již proběhlou historickou 

událost, ve které se žáci seznámili s kokardami revolucionářů (u otázky je uveden odkaz 

na příslušnou stránku pojednávající o Francouzské revoluci). Revoluci jako takovou ovšem 

tato aktivita nezmiňuje. Jako bod zlomu je uvedeno propuštění Metternicha a přislíbení ústavy 

po bouřích obyvatel, následně požadavky českých politiků (petice, Slovanský sjezd) 

a červnové povstání. Celkově z kapitoly vyznívá, že revoluce nepřinesla žádné výsledky a nic 

se v císařství nezměnilo (důsledky revoluce přináší až další kapitoly učebnice, Dědictví 

revoluce51, kde se autoři zmiňují o neúspěších a dílčích krocích, které směřovaly k současné 

společnosti). Příčiny a důsledky nastiňuje učebnice poměrně výstižně a jasně. Příčiny jsou 

zde uvedeny jak jako důsledek vlivu některých politických osobností a událostí (Metternich, 

snaha o rozšíření volebního práva), ale i sociálních a hospodářských podmínek (hospodářské 

potíže, zhoršení životní úrovně). Kulturní podmínky jako příčina se zmiňují v cenzuře tisku 

a slova. Důsledky jsou reflektovány pro Habsburskou monarchii – zrušení roboty 

a poddanství, ztráta výsadního postavení šlechty. Tyto teorie žáci nemají možnost definovat, 

konstruovat, vyvozovat, jsou zde uvedeny jako daná fakta. Aktivně však mají žáci možnost 

konstruovat příčiny nebo důsledky dílčích událostí – částečně odchod kancléře Metternicha 

za pomoci karikatury (velmi jednostranně), z více zdrojů (leták, noviny) konstruují očekávání 

změn a dobový pohled jedné skupiny obyvatel (víceméně pražských měšťanů, revolucionářů) 

na historické aktéry.  

Učebnice reflektuje dobové perspektivy právě zmíněných vrstev české společnosti, 

„revolucionářů“. Zde aktéři promlouvají z letáků a dobového tisku, jsou vyobrazeni 

na dobových ilustracích. Všechny informace o dalších aktérech jsou k nalezení 

ve výkladovém textu. Například politici moravští a slezští zde dle autorů kvůli jazykovým 

právům nepodporují myšlenku sjednoceného celku, ale vyjádření o jiných opozičních hnutích 

zde chybí. Další sociální vrstvy, studenti, dělníci a řemeslníci, jsou zmíněny v části věnované 

červnovému povstání, a vyobrazeny jako bouřící se lid proti vojenským oddílům. Tato 

 
50 FRAUS 8, str. 73. 
51 Tamtéž, str. 76-77. 
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skutečnost je podána výkladovým textem. Chybí perspektiva jiných společenských skupin. 

Šlechtu zde představuje pouze generál Alfred Windischgrätz, navíc zmíněn jako 

„nenáviděný“, postoj venkovských obyvatel je možné pouze domyslet z uvedeného „měla být 

znemožněna jakákoliv pomoc z venkova“.52 V této kapitole je patrná snaha o etickou dimenzi 

historického poznání. Tematizovaná je například petice, jak s ní lidé vyjadřují souhlas a 

k jakým otázkám se v současnosti petice vyjadřují. Dalším přesahem do současnosti je otázka 

cenzury a médií, žáci mají za úkol vysvětlit způsob vyjadřování sdělovacích prostředků 

k politickým událostem a také zdůvodnit, proč mají některé režimy zájem informace 

cenzurovat. Tento přesah lze vnímat jako otázku hodnoty svobody projevu a jeho důsledku na 

demokratickou společnost. Otázky by si zasloužily více prostoru a také jakoukoliv reflexi, aby 

mohli dopomoci žákům lépe pochopit vztah mezi historií a současností a tím lépe pochopit 

dnešní svět. Nepochybně je možné využít spolupráci s vyučujícím občanské výchovy (což 

učebnice nezmiňuje), nejedná se ale o mezioborový přesah, neboť ten by sloužil cílům 

předmětu. Zde jsou tyto aktualizace (podobně jako ilustrace) využity více jako podpora a 

ozvláštnění výkladu. Podobnou problematiku nese i dotaz na význam slova „federace“ a na 

země, které jsou takto i v dnešní době uspořádány. Vzhledem k výše uvedené absenci 

multiperspektivního pohledu na situaci v revoluční době (nepoměrné zastoupení informací o 

různých stranách konfliktu) není pravděpodobné, že by žáci měli možnost dostatečně eticky 

hodnotit a poučeně reagovat na činy našich předků a tím přijmout vlastní historickou 

odpovědnost.  

3.3.1.2 SPN: Dějepis 8 – Novověk 

 Didaktická vybavenost učebnice je slabší, hodnota koeficientu využití aparátu učiva je 

61 %. V učebnici v zásadě chybí předmluva, stimulace celková, tj. zamyšlení nad učivem 

celého ročníku a otázky k opakování ročníku, rejstřík a odkazy na jiné zdroje informací. Více 

podrobností v Tabulce č. 1. 

V učebnici z řady SPN se tématu revoluce v Habsburské monarchii věnuje autorka 

na zhruba 5 stránkách. Je součástí kapitoly nazvané Revoluce 1848 a právě revoluci 

v Rakouském císařství vymezuje nejvíce prostoru. 

 
52 FRAUS 8, str. 74. 
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Textová vybavenost učebnice jednoznačně převažuje nad tou obrazovou (v této části 

jsou průměrně 2 ilustrace na jednu stranu). Textová složka je zhruba z 90 % výkladová, jen 

velice malou část zabírají doplňkové texty jako otázky nebo podněty k zamyšlení. Funkce 

ilustrací je zde převážně motivační, fotografie požáru staroměstských mlýnů (obrázek č. 10)53 

pravděpodobně cílí na emoce. I když mají ilustrace potenciál být poznávací (lynčování 

ministra války Latoura, zasedání uherského sněmu, střet v červnové revoluci v Praze), 

vzhledem k tomu, že nejsou více reflektovány, učebnici ozvláštňují a plní funkci motivační. 

Historický význam je kladen na popsání a vysvětlení revoluce v celé monarchii. 

Autorka zdůrazňuje osvětlení příčin a situaci před revolucí (národnostní poměry), cíle 

revoluce různých národů a poté samotný průběhu revoluce v částech monarchie. Poslední část 

je akcentována nejvíce, k přehlednosti událostí má sloužit schéma průběhu v jednotlivých 

zemích.54 Akcentuje se zde především boj mezi národy a panovníkem, který je zde 

charakterizován výrazy jako „musel odvolat kancléře“, „poděšen přistoupil na požadavky“, 

„uprchl do Innsbrucku“, „využil bouří proti Maďarům“ apod.55 Žáci nemají šanci konstruovat 

nic o minulosti, ani s pomocí otázek, které cílí na reprodukci informací z textu. Výpověď 

pramenů je velmi nízká, ač se tu pramenné materiály vyskytují. Vedle zmíněných ilustrací 

(viz výše), které by jako prameny posloužily dobře, jsou zde úryvky ze dvou právních 

dobových dokumentů – návrh petice císaři z března 1848 (obrázek č. 11)56 a základní práva 

dle ústavy z března 1849 (obrázek č. 12).57 S úryvky se pracuje, žák má za úkol rozdělit body 

petice na jednotlivé požadavky (předpokládá se pravděpodobně, že žák rozumí pojmům 

liberální, státoprávní a národnostní a dokáže je vyhodnotit), tedy text analyzovat 

a klasifikovat jeho složky. Žák zde kategorizuje podle definic, jejichž význam si nevytváří 

sám a je mu sdělen učitelem. Tyto definice navíc vytváří zjednodušenou představu, že jsou 

body interpretovatelné z pozice jedné ideologie (například že hlasovací právo je pouze 

liberální požadavek, což ale není pravda, může sloužit i národnostním potřebám). Není to tedy 

příklad historického myšlení a konstruktivistického dějepisu. Žák by měl zároveň porovnávat 

body s ústavou a hledat podobnosti. Tato práce s pramenem se blíží tomu, aby si žák udělal 

nějakou představu o dobové politické situaci, ale reflexe úkolu zde chybí, cíl aktivity je 

nejasný. Navíc jsou to texty nepřiměřené věku a schopnostem žáků.  

 
53 SPN 8, str. 97. 
54 Tamtéž, str. 95. 
55 Tamtéž, str. 94. 
56 Tamtéž, str. 95. 
57 Tamtéž, str. 97. 
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Konceptům trvání a změny se kapitola věnuje výlučně v rovině jmenování změn 

v oblasti politiky (tedy například odstoupení kancléře Metternicha, vydání ústav a jejich 

postupné odvolávání58) a postupů, úspěchů a neúspěchů revoluce.59 Žák je upozorněn na to, 

že situace v Habsburské monarchii byla ovlivňována politickými událostmi v Německu 

a Itálii, ale nikoliv proto, aby si všímal souvislostí či historických příčin. Právě příčiny 

a důsledky jsou učebnicí jasně a bez pochybností uvedeny, žák má za úkol výlučně informace 

abstrahovat z textu nebo je roztřídit do tabulky (například rozdělení národů podle požadavků, 

obrázek č. 14)60. Změny jsou uvedeny jako výsledek působení aktérů, kteří jsou buď přímo 

jmenováni (císař Ferdinand, Metternich, Palacký, Windischgrätz), nebo jsou součástí 

národnostní skupiny (Češi, Němci, Rakouští Němci, Uhry, Vídeňané, Maďarské národy atd.). 

Žádné jiné působení zde není zmíněno. 

Dobové perspektivy zachycují konflikt revoluce jako boj mezi „zděšeným“ císařem a 

rozhněvanými národy. Aktéři zde promlouvají v petici a ústavě, ovšem je otázka (vzhledem 

k nedostatečné reflexi cvičení), jestli žáci vyjádřením porozumí. Výkladový text se zaměřuje 

pouze na jednu sociální skupinu (revolucionáři). Není zde prostor pro širší uchopení tematiky, 

pro pohled z různých stran, není možné nic dedukovat, nad ničím se pozastavovat. S tím 

souvisí i etická dimenze tématu. Text ani otázky k němu téma revolucí nijak nerozebírají, 

neberou ho jako něco obecného, známého, ani více do minulosti, ani do přítomnosti. Hodnoty 

revoluce, liberalizace poměrů, zrušení cenzury, ústava, žádné toto téma se zde neaktualizuje. 

Žáci nic nehodnotí, pouze přijímají. V této učebnici je zmíněna slavná smrt manželky 

generála Windischgrätze, a je zde uvedena jako příčina tvrdého postupu proti vzbouřencům61. 

Ideální téma pro nahlédnutí na událost a dobové aktéry jinou perspektivou nebo možnost 

povýšit téma eticky. Tato možnost zde zůstala nevyužita.  

3.3.1.3 ÖBV: Bausteine Geschichte 3 

 Didaktická vybavenost učebnice je na poměrně dobré úrovni, hodnota koeficientu 

využití aparátu učiva je 75 %. V učebnici v zásadě chybí pouze shrnutí učiva (což může 

souviset s tematickou výukou) a otázky a úkoly k předchozímu ročníku. Více podrobností 

v Tabulce č. 1. 

 
58 SPN 8, str. 94-95. 
59 Tamtéž, str. 96-97. 
60 Tamtéž, str. 98. 
61 Tamtéž, str. 97. 
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Vzhledem k odlišnému pojetí učebnice není snadné vyhledat téma Revoluce v roce 

1848 jako jednotné téma. Termínu revoluce se autoři věnují v tématu, které my nazýváme 

Velká francouzská revoluce, a kde se zaměřují především na lidská práva. Ty se částečně 

objevují i v následujících lekcích– autoři rozebírají měnící se společnost, právo svobody 

projevu, pokrok společnosti, rozdělení na společenské třídy nebo práva žen a dětí62 (každé 

z těchto témat na dvojstranu). Na to poté navazuje lekce, která bude podrobena analýze, 

a kterou autoři nazývají „Jeden stát − jeden národ. Vznikající národní státy.“63 Lekce 

zahrnuje 2 stránky a věnuje se situaci ve vybraných evropských zemích kolem roku 1848. 

 V textové vybavenosti převládá složka výkladová, aparát řídící učení je soustředěn 

na konci lekce jako souhrnné úkoly a návody na to, co má žák s textem nebo obrazovým 

materiálem dělat. Obrazová vybavenost zahrnuje 2 ilustrace na stránku a jejich velikost 

(největší ilustrace v každé kapitole zabírá zhruba půl strany) se odvíjí od toho, jak je důležitá 

a jak se s ní bude pracovat. Jejich funkce je ve většině případů poznávací, ilustruje konkrétní 

událost nebo vyobrazení, a s obsahem žáci nadále pracují.  

Historicky významný je podle autorů učebnice termín nacionalismus, který nejprve 

specifikují jako dobovou souvislost (pronikající myšlenka), poté jej rozvedou na příkladu 

Německa a demonstrací v roce 1848, částečně zmíní Itálii a Habsburskou monarchii.64 Zbytek 

lekce je zaměřen na události v Prusku, tedy studentské demonstrace v roce 1848 a vyhlášení 

Německého císařství (to je podpořeno analýzou obrazu a písemného pramene, viz níže). 

Výpověď pramenů zde hraje velkou roli. Každá ilustrace zde slouží jako pramen a je 

interpretována podle popsané metody (textová příloha č. 4).65 Některé se výklad věnuje více, 

některé méně, často jsou s její pomocí interpretovány nějaké události (vedle výkladu). Nejvíce 

pozornosti je věnováno největšímu obrazu (zde je to korunovace německého císaře, obrázek 

č. 13)66, kde je obraz analyzován podle popsané metody. Písemný pramen, zápis z deníku 

německého šlechtice (obrázek č. 16)67, má být analyzován, porovnán s jinými zdroji 

a vyhodnocen. Žák má dostatek podkladů k tomu, aby dokázal analyzovat zdroje vzhledem 

k historickému kontextu, protože postupuje podle metody Hodnocení písemných zdrojů 

 
62 ÖBV 3, str. 64-81. 
63 Tamtéž, str. 82 (překlad SK). 
64 Tamtéž, str. 82. 
65 V učebnicích ÖBV jsou popsány metody práce s prameny velice detailně. Při práci se zdrojem se autoři odkáží 

na konkrétní zpracování metody, ve které je uvedeno, jakým způsobem mají žáci pracovat. Příklady těchto 

metod ke konkrétním pramenům jsou uvedeny v uvedených přílohách. 
66 ÖBV 3, str. 83. 
67 Tamtéž, str. 83. 
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(textová příloha č. 4). Zdroje ale častěji tematizují pohled nacionalistů, tedy podmínky 

a názory, které v té době rezonovaly, ale pravděpodobně nepřevažovaly (nejsou zapojeny 

pohledy více vrstev společnosti).  

Změna je zde pojmenována jako přicházející myšlenka, právě onen nacionalismus, 

ve kterém je národ povýšen nad člověka. Je otázka, zda je tento způsob pojmenování 

adekvátní, vyznívá jako „trend“, ale nejsou zmíněny příčiny tohoto trendu, jak k němu došlo, 

co na něj působilo. Při popisování situace v Německu se věnují autoři právě protestům 

a změně společnosti po politické rovině, stejně jako situaci v Itálii. Trvání v čase je poté znát 

na aktualizaci pravicově extremistických, nacionálních protestů z Německa současného. 

Příčiny a důsledky jsou v této kapitole především určovány působením aktérů (zmíněni jsou 

studenti, národy, panovníci, konkrétně u Itálie je zosobněním revolucionáře Garibaldi, 

zastoupen je názor šlechtice právě v jednom z pramenů, nacionalismus je označen jako 

přicházející trend. Žáci v této části nemají příliš prostoru k dedukcím, spíše zde analyzují již 

předložené texty nebo prameny, aby se jejich poznání potvrdilo nebo ukotvilo. 

Z hlediska dobové perspektivy se autoři snaží co nejvíce přiblížit pocity lidí, kteří 

chtějí pro svůj národ jeden stát. V této kapitole se příliš neobjevuje stanovisko státníků nebo 

venkovského lidu, tedy jiných sociálních skupin. Jeden písemný pramen zde zastupuje hlas 

aktéra, hlas radosti nad sjednocením Německa (viz výše). Prostor pro žákovu dedukci pocitů 

ale v úkolech není. Tato možnost se nabízí až u aktualizace tématu, tedy rozboru toho, jak se 

chovají dnešní nacionalisté, je ale otázka, zda žáci dovedou adekvátně pochopit historický 

kontext, odliší dobové perspektivy minulosti a přítomnosti a podaří se jim lépe pochopit 

dobové aktéry. Etická dimenze zde ale díky tomuto cvičení rozhodně přítomna je, stejně jako 

hodnoty pojmů národ a nacionalismus. Není však zřejmé, zda jsou žáci vedeni k hodnocení 

důsledků, vše se odehrává spíše v rovině analýzy a interpretace. Reagovat na činy našich 

předků adekvátně nemohou. 

3.3.1.4 Mehrfach: Geschichte 3 

 Didaktická vybavenost učebnice je slabší, hodnota koeficientu využití aparátu učiva je 

67 %. Učebnici v zásadě chybí shrnutí učiva, stimulace učiva celého ročníku, otázky a úkoly 

k předchozímu ročníku nebo k probranému ročníku. Více podrobností v Tabulce č. 1. 
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Učebnice z řady Mehrfach nazývá revoluci 1848 jako občanskou a věnuje této události 

jednu stranu z kapitoly „Rakousko v 19. století“.68 Vzhledem k tomu, že tuto problematiku 

spojili autoři se stranou o situaci v Rakousku od roku 1815 a zapojili do toho i téma dobové 

kultury, bude vhodné analyzovat i tuto část, jelikož z pohledu učebnice a autorského záměru 

k sobě tato témata patří.  

 Textová vybavenost značně převažuje nad obrazovou, přičemž v textu je málo 

textového aparátu řídící učení. Dominuje složka výkladová. Ilustrace jsou průměrně 2 

na jednu stranu a velikostí od sebe nejsou příliš odlišeny. Jejich funkce je spíše motivační, 

nalezneme zde dva portréty osobností69, jeden dobový obraz znázorňující revoluci70 a jednu 

dobovou karikaturu (obrázek č. 15)71, kterou bychom mohli označit i jako poznávací ilustraci. 

Jako historicky významná je vnímána dobová politická situace v Rakousku – tedy 

přísný režim kancléře Metternicha, nastolený z obavy před revolucí. Panovníci Rakouské 

monarchie a jejich vystřídání se v době, kdy revoluce sílí, je dalším bodem výkladu. Mezi 

těmito tématy ale autoři vkládají informace o dobové kultuře, biedermeieru, a o důvodech 

vzniku revoluce a výsledcích celého procesu. Určitým způsobem se zde tedy střídá pohled 

„lidu“ a politiků na situaci revolučních let. Žáci mají určitý prostor vnímat historický význam 

jako konstrukt, nemají ale možnost to reflektovat. Výpověď pramenů je zde minimální. 

Jediným analyzovaným pramenem je dobová karikatura (viz výše), která se ptá na to, co autor 

zamýšlel vyjádřit, takže je posuzována ve vztahu k historickému kontextu, ale není do něj 

více zasazena. Chybí například otázka na celkovou náladu ve společnosti, z čehož by žáci 

mohli konstruovat důsledky a sami vyvodit, k čemu by se mohlo ve společnosti schylovat. 

Všechny ostatní prameny slouží jako ilustrace k výkladu a dále se s nimi nepracuje. 

Trvání a změnu učebnice představuje ve střídání politických subjektů. Připomínají se 

reformy Marie Terezie a Josefa II. a jejich částečné rušení. Často se objevuje téma nálady 

ve společnosti, jejíž eskalace vede k revoluci. Nějaké delší trvání v čase zde nenajdeme 

v případě tématu kulturního, biedermeieru, například návaznosti na předchozí styly. 

Tematizuje se zde zrušení panství jako správních jednotek, zároveň i zrušení poddanství. Žáci 

mají za úkol zamyslet se nad tím, co vlastně zrušení panství pro rolníky znamená, 

 
68 MEHRFACH 3, str. 48.  
69 Tamtéž, str. 48-49. 
70 Tamtéž, str. 49. 
71 Tamtéž, str. 48. 
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a přihlédnout i do starších kapitol, což vede k rozvinutí tématu nevolnictví a povinnosti 

poddaných v čase. Příčiny jsou v této lekci pojmenovány a přisouzeny politickým aktérům, 

důsledky v rukách drží lid. Všechny historické události učebnice jasně definuje a žáci nemají 

prostor pracovat s informacemi a cokoli konstruovat. Žádná aktivní práce v této fázi se 

neobjevuje, ačkoliv, jak již bylo řečeno, práce s karikaturou zobrazující umlčenou společnost 

by se k tomuto cíli využít dala velmi dobře.  

Kromě karikatury jsou dobové perspektivy zprostředkovány výkladovým textem. 

Vzhledem ke značné polarizaci aktérů je otázka, zda mají žáci možnost adekvátně pochopit 

perspektivy, myšlenky a pocity všech historických osob nebo subjektů. Učebnice s takovou 

možností ani nepočítá a žáci nic dedukovat nemusí. Pokud by takovou otázku položil učitel, 

není jisté, jestli by žáci dokázali zodpovědět dostatečně poučeně. Etická dimenze 

historického poznání a jakákoliv forma aktualizace zde chybí, hodnoty jako svoboda slova a 

tisku, práva občanů a vznik ústavy zde zůstávají v historických souvislostech a žák není 

vyzýván k jejich reflexi. Hodnocení činů a etických důsledků zde chybí rovněž. 

 

3.3.2 Češi a Rakušané v mnohonárodnostní monarchii 

3.3.2.1 FRAUS: Dějepis 8 – Modernizace společnosti 

 Proměnám habsburské monarchie, vyhlášení ústavy a reakcím jednotlivých národů 

(včetně Čechů) jsou v učebnici věnovány 4 strany. Navíc je zde uvedena lekce „Češi a Němci, 

dva národy v jedné zemi“72, která poukazuje na národnostní poměry a vztahy v této říši. Této 

kapitole bude věnována pozornost především v otázce dobové perspektivy a etické dimenze 

historického poznání.  

  Co se týče textové a obrazové vybavenosti v těchto lekcích, aparát prezentace učiva, 

tedy výklad a vysvětlivky k ilustracím, pramenné a doplňující materiály tvoří zhruba dvě 

třetiny textu.  Zbytek bychom mohli označit jako text řídící učení (otázky a podněty 

k zamyšlení). Poměr je vyvážený, ale text informativního charakteru nepochybně převažuje (i 

co se týče značného počtu jmen, dat a termínů). Průměrně je zde 4-5 ilustrací na stranu. 

Funkce ilustrací je pouze z menší části poznávací. Tuto funkci plní pouze 4 ilustrace (z 

celkových 17), obsahují tedy nějaké informace o zobrazených objektech, mají výpovědní 

 
72 FRAUS 8, str. 106-107. 
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hodnotu, dále se s nimi pracuje. Všechny ostatní ilustrace zde mají motivační charakter 

(portréty slavných osobností, fotografie budov, loga institucí nebo přebaly knih). Některé 

ilustrace jsou zde přímo nadbytečné a neadekvátní (vyobrazení mobilního telefonu, fotografie 

davu lidí označených jako odbory, graficky znázorněný 1. květen jako svátek práce – obrázek 

č. 1773).  

Historický význam je zdůrazňován především na tématu propuštění ministra Bacha, 

vyhlášení ústavy v roce 1861 a také federalizaci habsburské monarchie. Zvláštní důraz 

(vyhrazení celé kapitoly) je kladen na úspěchy a prohry české politiky. Nejprve autoři zmiňují 

monarchii a situaci v ní jako celek, reflexe nového uspořádání je poté uvedena z hlediska 

českých poměrů, sem umisťují autoři i založení Sokola a Národních listů. Poněkud zde chybí 

informace o české společnosti a změnách v ní, také chybí jiné hledisko než české politiky. 

Žáci pracují s výpověďmi pramenů, mají za úkol obrazové materiály analyzovat a méně 

často mají možnost z nich vyvozovat nějaké závěry. Velmi nosná se zdá karikatura 

z Humoristických listů (r. 1912, obrázek č. 18) 74, kterou mají žáci nejen analyzovat, ale 

i rozpoznat její dobový kontext a důvod vzniku karikatury. Další ilustrace jsou nedostatečně 

využity (např. úkol k plakátu sociální demokracie míří pouze na rozpoznání vyobrazených 

profesí, ale již neaktivizuje otázkou „proč jsou vyobrazeny“, „kam směřují“, „jaké symboly 

nesou“ apod., obrázek č. 20). 75 Za opravdu dobovou reflexi je zde možné označit úryvek 

z díla Františka Palackého Idea státu rakouského (obrázek č. 19).76 Tento úryvek zde 

představuje jeho názor na zachování Rakouska i jeho hodnoty, k němu uvedená otázka ale 

necílí na to, zda se tento názor shoduje s většinovou společností, dotaz je vztažen pouze 

na názor Palackého, chybí přesah pramene, například přijetí jeho spisu. Tento úryvek 

a vyobrazení Slavnostního svěcení sokolského praporu jsou dobové prameny, další jsou až 

z přelomu století nebo začátku 20. století. To platí o básni nazvané Českému studentovi do 

památníku77 z Humoristických listů, která je z roku 1907 a má reflektovat situaci 

znevýhodněných Čechů v rakouských úřadech jako zaměstnanců. Osvětlení situace se však 

nevěnuje rozšiřující otázka ani výkladový text (pouze zmínka o jazykových nařízeních 

z 80. let), vysvětlení situace je tedy pravděpodobně na učiteli. 

 
73 FRAUS 8, str. 101,103. 
74 Tamtéž, str. 102. 
75 Tamtéž, str. 103. 
76 Tamtéž, str. 100. 
77 Tamtéž, str. 102. 



40 

 

Trvání a změna je v tomto případě zdůrazněna především v císařově absolutistické 

vládě a Bachově politice, která zde představuje zpátečnictví, a ukončení působení ministra 

Bacha a vydání ústavy je bodem zlomu, krokem vpřed. Tento krok autoři demonstrují na 

zakládání spolků a novinových deníků. Odkazy na paralely s revolučním rokem chybí. Dalším 

důležitým bodem je pochopitelně federalizace, její přijetí v Čechách a rozšiřující se politické 

spektrum české politiky, ustanovení mladočechů, staročechů a sociálních demokratů. Jako 

bod zlomu je také vnímáno osamostatnění české části pražské univerzity, což vede k rozvoji 

české vzdělanosti. Jako příklad takového vzdělance je uveden T. G. Masaryk, který je zde 

zobrazen v době jeho sporu o rukopisy. Kromě politiky, která v této kapitole jasně převažuje, 

jsou přítomny dva odkazy na kulturní život obyvatel, ale trvání v čase (například zmínka 

o spolcích před ústavou nebo fungování univerzity v 1. polovině 19. století) se nezmiňuje. 

Širší souvislosti bychom mohli zaznamenat v kapitole o Češích a Němcích, tedy o jejich 

vztazích v průběhu 19. století, které jsou v této lekci tematizované. Mluví se o politickém 

soupeření, zájmu o školství, ale i soužití národů. Žáci mohou konstruovat hypotézy, co mohlo 

stát za jejich vzrůstajícím nacionalismem.78 Příčiny a důsledky jsou v lekci nastíněny jasně, 

občas až stroze. Jako důvody pro opuštění absolutismu jsou uvedeny „mezinárodní 

neúspěchy“79, krok k částečné federalizaci vede přes „další prohranou válkou s Pruskem“.80 

Žáci nemají prostor nic vyvozovat, konstruovat, ani analyzovat. Pokud ano, je to na základě 

informací, které jsou uvedeny v textu, takže jejich činnost by se mohla označit spíše 

za vyhledávání informací a jejich shrnutí. Změny jsou uvedeny jako konstrukty politiků či 

politických příčin. Příklad práce žáků, která by mohla být nosná, je otázka na důvody, které 

vedly T. G. Masaryka k obhajování nepravosti rukopisů. Bohužel chybí materiály, které by 

žáci mohli využít k diskuzi nebo vytvoření názoru, není ale popsána metodika toho, jak mají 

situaci „odůvodňovat“.81 

Dobové perspektivy jsou v této kapitole omezené. Nahlíží se na politickou 

problematiku z hlediska aktérů, kteří nepromlouvají sami, ale skrze výkladový (a jak bylo 

zmíněno strohý) text. V otázce federalizace jsou zde sice představeny obě strany a jejich 

argumenty, není ale prostor udělat si širší obrázek o debatách mezi zastánci federalizace 

a centralizace. I u jiných sociálních skupin je výkladový text jasný a nedává příležitost 

 
78 FRAUS 8, str.107. 
79 Tamtéž, str. 100. 
80 Tamtéž, str. 101. 
81 Tamtéž, str. 103.  
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zamyslet se nebo nahlédnout na události z dobové perspektivy, například otázka „jak mělo 

sokolování pomoci českému národu“ nemá potenciál k poučené odpovědi kvůli malému 

prostoru, ve kterém se o Sokole píše jako o „programu, který rozvíjel národ v duchu českého 

vlastenectví“.82 Co si pod tím mají žáci představit a jak s těmito informacemi naložit při 

odpovědi na otázku není zcela jasné. Chybí informace a podklady k tomu, aby žáci dokázali 

lépe prohlédnout do dobového cítění a právě zmíněného „vlastenectví“. V kapitole o soužití 

Němců a Čechů se sice setkáváme s informací dokonce o vzrůstajícím nacionalismu, ale 

zmíněný „stranický tisk plný děsivých článků nebo posměšných karikatur“83 zde není 

předložen. Mnoho příležitostí k dedukci, přibližující žákům historii, nenajdeme. Stejně tak 

etická dimenze historického poznání je zastoupena jen v několika případech, tehdy se jedná 

o zvláštní konstrukty, které se snaží téma pravděpodobně zatraktivnit, ale nepříliš funkčně 

(například jaká je podobnost mobilního telefonu s funkcí Dual SIM s dualismem Habsburské 

monarchie84), nebo jsou odkazy do přítomnosti poněkud vágní a bez vyšších historických 

hodnot (proč dodnes Babička přitahuje čtenáře, jaká je minulost a přítomnost organizace 

Sokol v obci, která vysoká škola navazuje na tradici české techniky apod.). 85 Větší potenciál 

nabízí například vrstvení české politické scény a vznik Sociálních demokratů, nebo otázka na 

národnostní menšiny. Ta se sice v kapitole o národnostní situaci v Čechách vyskytuje, ale 

okrajově a je zmíněna bez většího přesahu.86 Etická dimenze je nevyužita. 

3.3.2.2 SPN: Dějepis 8 – Novověk 

 Vzniku Rakouska-Uherska a české společnosti v mnohonárodnostní monarchii se 

učebnice věnuje na třech stranách. Jsou součástí kapitoly Dějiny českých zemí a Habsburské 

monarchie87, která začíná představením Bachova absolutismu a zahraničními neúspěchy 

Rakouského císařství (Krymská válka, rakousko-sardinská válka). Pro tuto práci jsou 

podstatnější vztahy uvnitř říše, proto se následující analýza na toto téma nevztahuje. Zmiňuje 

se také o ústavě z roku 1861. 

 Co se týče textové vybavenosti, naprosto převládá složka výkladová, aparát řídící 

učení se zde vyskytuje jen v menší míře. Obrazová vybavenost je adekvátní, jsou zde zhruba 

 
82 FRAUS 8, str. 100-101. 
83 Tamtéž, str. 107. 
84 Tamtéž, str. 101. 
85 Tamtéž, str. 100-102. 
86 Tamtéž, str. 107. 
87 SPN 8, str. 119. 
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2 ilustrace na stranu. Podstatnější je, k čemu zde ilustrace slouží. Jejich funkce je víceméně 

pouze motivační (obrázek vandrovní knížky, čítanky a vysvědčení) 88, pouze přiložená mapa 

má poznávací funkci (zobrazuje rozdělené Rakousko-Uhersko a země Koruny české, obrázek 

č. 22).89 K ilustracím se váže pouze výklad či v jednom případě námět na referát (portrét 

korunního prince Rudolfa).90 

Zajímavé je, co v této kapitole považuje autorka za historicky významné. V první řadě se 

věnuje politickým dějinám. V přechozí kapitole zahraničním, nyní vnitrostátním, tedy procesu 

rakousko-uherského vyrovnání a vydání nové, liberálnější ústavy v roce 1867. Poté je výklad 

zaměřen na téma formování moderní české společnosti, tematizuje se osobní svoboda, rovná 

práva a řádné vzdělání. Od této problematiky autorka přejde k tématu národnostního 

zrovnoprávnění, tedy snaze českých politiků o vyrovnání, a úspěchům a neúspěchům této 

politiky. S výpověďmi pramenů zde příliš autorka nepracuje, obrázky dobových knih zde 

slouží především k ilustraci výkladu. Materiál, se kterým se přímo pracuje, je zde jeden. 

Úryvek z dopisu pražského učitele, který si stěžuje na předimenzované školní třídy (obrázek 

č. 21)91, je reflektován otázkou na dobové poměry, tedy zda by dnes bylo myslitelné mít tolik 

žáků ve třídě, a kolik je podle dotazovaných počet žáků ideální. Chybí otázka na historický 

kontext, žáci nemají možnost reflektovat tehdejší stav školství, a to i přes to, že otázce 

předchází výklad o novém školském zákoně a situaci v českém školství v 2. polovině 

19. století. 

Periodizace období je konstruována především na základě letopočtů, nově vycházejících 

ústav, zákonů, nařízení. To podtrhuje i časová osa, která je součástí učebnice a na které jsou 

všechny důležité dokumenty a jejich vydání zaneseny. Kromě politických témat můžeme 

v jednom odstavci najít i zmínku o trvání a změně v oblasti lidských práv a svobod. Autorka 

zde připomíná zrušení nevolnictví z roku 1781 a právě nabytá práva a svobody ústavou z roku 

1867. Zmíněno je také to, že občanská společnost se v některých zemích začala utvářet dříve, 

v některých později. Příčiny a důsledky jsou definovány učebnicí samotnou – političtí aktéři 

rozhodují o osudech ostatních lidí zpravidla na základě jiných politických aktérů či skupin 

a jejich zájmů. Žáci nemají prostor konstruktivně pracovat, většina úkolů směřuje 

na vyhledávání informací z textu nebo z externích zdrojů. Úkoly nabádají žáky 

 
88 SPN, str. 120-121. 
89 Tamtéž, str. 120. 
90 Tamtéž, str. 122. 
91 Tamtéž, str. 121. 
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k vypracovávání referátů, opakování témat či zjišťování informací, aniž by bylo řečeno, proč 

to mají dělat.  

Dobové perspektivy jsou v této kapitole zastoupeny výkladovým textem, aktéři zde 

nepromlouvají (až na jeden pramenný materiál, viz výpovědi pramenů, u kterého by se ale 

vzhledem k položeným otázkám mohlo uvažovat, zda není anachronní). Navíc jsou aktéři 

velmi odosobněni (výjimkou je císař), jedná se o skupiny lidí (národy, politici). Text se na 

výstupy jiných sociálních skupin odkazuje v některých případech do jiných kapitol. Pro žáky 

mohou být tato čistě politická témata vzdálená, a ačkoliv se výkladový text sám snaží 

vysvětlit chování a přání určitých politických skupin, vysvětlení jde pouze po povrchu a je 

obtížné se na jejich jednání podívat dobovou perspektivou. Jak cítili a přemýšleli je těžké 

konstruovat, žáci zde vidí pouze činy a výsledky politických jednání. Možností zde 

aktualizovat rozličná témata a přejít tak do etické dimenze historického poznávání by bylo 

díky zmíněným okrajovým tématům mnoho – vandrovní knížky využít jako životopisy, 

školství srovnat tehdy a dnes, zaměřit se na život v moderní společnosti (výsady a práva proti 

povinnostem), mluvit o sebevražda korunního prince Rudolfa jako následku depresí 

(psychické potíže jsou velmi aktuální téma), využít téma hilsneriády (střípek historie 

antisemitismu), nebo snahy národa získat autonomní postavení v rámci vyššího celku. Jedno 

z těchto témat se aktualizuje (velikost školních tříd), a to, jak již bylo řečeno, nešťastně. Žáci 

nemají příležitost se zamyslet nad propojení historie a současnosti, nad hodnotami, které téma 

nabízí, informace pouze konzumují. Bylo by pro ně pravděpodobně velmi těžké poučeně 

reflektovat a reagovat na činy předků, protože by se na jednu stranu těžko orientovali 

v záplavě informací, na druhou stranu by nevěděli, jak na to. 

3.3.2.3 ÖBV: Bausteine Geschichte 3 

 Problematice států, kde žije více národností (Rusko, Itálie, Německo, Osmanská 

říše92), jsou věnovány 2 lekce učebnice, celkem 4 strany. Z toho se konkrétně Habsburské 

monarchii věnuje jedna celá lekce, tedy 2 strany učebnice. Problematika více národů v tomto 

útvaru je pojmenována jako „Stát mnoha národů nebo žalář národů?“93 Celou lekci 

o Habsburské monarchii zaštituje osobnost Františka Josefa I., který proti nacionalismu 

vystupuje.  

 
92 ÖBV 3, str. 84. 
93 Tamtéž, str. 86. 
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 Textová složka výkladová zde převažuje, otázky a úkoly jsou soustředěny do jedné 

části textu, což ale zvyšuje přehlednost učebnice. Textová a obrazová vybavenost je na 

stejné úrovni – vyskytují se 2 ilustrace na jednu stranu, z nichž jedna nejdůležitější dominuje 

polovině strany. Funkce ilustrací je převážně poznávací, jedná se o mapu národnostního 

složení (obrázek č. 23)94 a o tři vyobrazení Františka Josefa I. jako státníka (obrázek č. 24).95 

Ilustrace plní částečně i motivační funkci, ke všem se váže nějaký typ úkolu. 

Jak bylo řečeno výše, výklad se zaměřuje a přikládá velký historický význam 

osobnosti císaře. Skrze jeho osobu popisuje strach z rozpadu monarchie, jeho snahu o to ji 

zachovat, a to i za cenu ústupků (kompromisní rozdělení říše na Rakousko-Uhersko). 

V krátkém odstavci se autoři věnují tomu, proč nebyly vyslyšeny další národy, a jak se snažil 

císař menšiny uklidnit zlepšením životních podmínek a národních práv. Prameny, dobové 

fotografie či malby (viz výše) podávají informace právě o osobě císaře, ukazují Františka 

Josefa v různých situacích a mají ukázat, jak byla jeho osobnost vnímána (což mají žáci za 

úkol konstruovat). Analyzovat a hodnotit fotografie mají z pohledu jeho současníků, fotografů 

a malířů, kteří ho vyobrazili. Ostatní události jsou žákům podány výkladem, nenachází se zde 

žádné například dobové prohlášení. Kromě politických kroků, které přinášejí do monarchie 

změnu v uspořádání, ale zároveň trvalou nespokojenost menších národů v nevyhovění jejich 

požadavků, je zde v čase (relativně krátkém, 1880 a 1900) srovnána míra gramotnosti 

jednotlivých národů v monarchii (obrázek č. 25)96, která má znázornit, jak se císař stará o 

národy a jejich vzdělanost. To se ale v žákovské práci nepromítá, učebnice tabulku nevyužívá 

k tomu, aby se doplnil obraz o vedení monarchie, žáci mají za úkol pouze v ní informace 

hledat, ale dále s nimi nepracují. Příčiny a důsledky dualismu a vypořádání se 

s nacionalismem jsou jasně deklarovány, a to prostřednictvím informace o nepokojích ze 

strany národů (víceméně se zde zmiňují pouze kulturní podmínky, tedy jazyková situace) 

a osoby Františka Josefa I., který se s touto situací musel nějak vypořádat. Žáci v tomto 

ohledu aktivně nepracují, nekonstruují žádné vlastní názory na příčiny a důsledky. 

Dobové perspektivy jsou zaměřeny (jak bylo řečeno) na osobnost císaře. Žáci jsou 

postaveni před zajímavou a problematickou otázku, jak vlastně jeho osobnost vnímat. Na 

jedné straně mají podklady ve výkladovém textu, který představuje monarchu jako panovníka, 

 
94 ÖBV 3, str. 87. 
95 Tamtéž, str. 86. 
96 Tamtéž, str. 87. 
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který malým národům nepřeje nic dobrého a kompromisy dělá pouze pod tlakem, na druhé 

straně mají k dispozici dobové fotografie a obrazy, které mají analyzovat, ty ukazují císaře 

jako zbožňovaného, a tabulku o zvýšení gramotnosti v monarchii. Také jsou postaveni před 

neuskutečnitelnost stanovení státních hranic přesně podle jazykové příslušnosti (mapa 

Rakouska-Uherska a jeho národností, viz výše). Učebnice nabízí všechny tyto pohledy a také 

je analyzuje. Dostatečně ale nenabízí žákům spojení těchto informací v jedné shrnující otázce 

třeba na činy Františka Josefa I., což by pomohlo pochopit jeho motivaci ke státnickým 

krokům. Částečně tuto shrnující otázku nahrazuje otázka na to, jak císaře vnímali doboví 

fotografové a malíř obrazu, což umožňuje dívat se na dobovou osobnost perspektivou 

tehdejších aktérů. Etická dimenze historického poznání je zde zastoupena jen velmi málo, 

a to otázkou na těžkosti spojené s určováním hranic podle jazykové příslušnosti (tehdy 

i dnes). Pravděpodobně by se dalo vhodnou otázkou směřovat k tomu, aby žáci adekvátně 

a poučeně zhodnotili chování císaře Františka Josefa I. a jeho politické kroky, žádná otázka 

ani úkol je však k tomuto zhodnocení nevede. 

 

3.3.2.4 Mehrfach: Geschichte 3 

 „Rakousko jako část mnohonárodnostní říše“97 − tak se přímo nazývá lekce 

pojednávající o národnostních nepokojích v Habsburské monarchii. Je rozpracována na 

2 stranách a je součástí kapitoly „Rakousko v 19. století“. Lekce přímo navazuje na téma 

revoluce v Rakousku.  

 Textová a obrazová vybavenost nejsou ve stejném poměru, textu a konkrétně 

výkladového textu je v této kapitole nejvíce. Text rozvíjející učení najdeme v této kapitole asi 

v 5 otázkách nebo úkolech k učivu. Ilustrace najdeme na této dvojstraně 4, funkci poznávací 

mají 2 z nich (mapa národnostního složení, obrázek č. 27, a tabulka s procentuálním 

zastoupením jazykových skupin obyvatel) 98, funkci motivační zbylé 2 (znak Rakouska-

Uherska a rekonstrukční výkres zobrazující nepokoje v Praze). 99 

Historický význam je zde kladen na vývoj Rakouska od středověku po Habsburskou 

monarchii, dále na situaci v mnohonárodnostní říši, politické ústupky vůči druhé nejsilnější 

 
97 MEHRFACH 3, str. 50. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž, str. 50-51. 
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zemi a požadavky dalších národů, které nebyly vyslyšeny (tady se tematizují nepokoje 

v Čechách a také panslavismus, idea spojující slovanské národy). Málo se zde mluví 

o národech, problematika se zobrazuje spíše jako jazykové rozdělení. Středoevropský prostor 

je zobrazen jako místo, kde se setkává mnoho národů, a právě mnoho jazyků, uvádí se příklad 

jazyků slovanských (žáci mají za úkol jmenovat 10 zemí se slovanským mateřským 

jazykem).100 Výpověď pramenů se zde vyskytuje částečně v jednom případě, a to 

v souvislosti s jediným pramenem, erbem Rakouska-Uherska, s ním se ale ve vztahu 

k výkladu nijak nepracuje a slouží pouze k ilustraci.  

Trvání autoři pravděpodobně chtěli zdůraznit na příkladu Rakouska, které se od 

středověku změnilo z markrabství na součást mnohonárodnostní říše, jinde se netematizuje. 

Změna v této kapitole je zcela v rukou národů, které chtějí nabýt více práv a iniciují 

konflikty. Učebnice tyto „vzpoury“ nijak nehodnotí, je striktně objektivní. Příčiny jsou 

definovány spíše jako vliv geopolitických podmínek a důsledky zase jako přirozený kulturní 

vývoj (především jazykové situace). Aktéry jsou národy či země, s jinou sociální skupinou 

(panovník je zde zmíněn jen velmi okrajově) se setkáme spíše v konfliktu ohledně jazykových 

nařízení z roku 1897, které odmítají úředníci kvůli jim vzniklé povinnosti hovořit německy 

i česky. Poté, co jsou žáci spraveni o tomto konfliktu, mají si vytvořit svůj názor na nepokoje 

v Čechách ohledně jazykových nařízení. Vzhledem k tomu, že předchozí text jim všechny 

informace sděluje, cvičení je spíše zaměřené na hledání informací v textu, nikoli konstruování 

vlastních názorů na základě pramenů.  

Dobové perspektivy jsou zde nastíněny objektivně a v návaznosti na historický 

kontext. U historických aktérů se ale nesetkáme s různými zkušenostmi ani více pohledy, 

všechny jejich perspektivy navíc reprodukuje výkladový text. Kromě úředníků (viz výše) se 

nesetkáme s jinými sociálními skupinami než „národy“ a „státy“, díky objektivitě textu je ale 

jejich perspektiva (i když jednostranná) vcelku dobře uchopitelná. Je proto škoda, že žáci 

nejsou vedeni k nahlížení a dedukování vlivu dobové situace na historické aktéry a jejich 

cítění a přemýšlení. Aktualizace tématu a jeho etická dimenze je zde o něco silnější než 

v jiných analyzovaných kapitolách. Jde totiž ruku v ruce s jazykovou situací a díky úkolům a 

zadání pro žáky se často zmiňuje dnešní národnostní, jazyková i územní situace 

středoevropského prostoru. V přiložené tabulce mají žáci sice jen vyhledávat tehdejší 

 
100 MEHRFACH 3, str. 51. 
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nejsilněji zastoupené jazykové skupiny, ale současné mají dohledat dnešní situaci v Rakousku 

a oficiální národní jazyky. Pravděpodobně by se autorům povedla podobná aktualizace i 

s tématem národního rozložení, na to se zde ale nesoustředí. Multiperspektivita je omezena na 

národnostní kategorie, upozaděna je sociální stratifikace. 

3.3.3 Rozpad Rakouska-Uherska a nové uspořádání středoevropského prostoru. 

3.3.3.1 FRAUS: Dějepis 9 – Moderní doba 

 Didaktická vybavenost učebnice je na poměrně dobré úrovni, hodnota koeficientu 

využití aparátu učiva je 83 %. V učebnici v zásadě chybí pouze shrnutí učiva k celému 

ročníku i ročníku předchozímu a odlišení úrovní učiva. Více podrobností v Tabulce č. 1. 

Ukončení první světové války, její dopady a poválečná léta jsou částečně obsaženy 

v učebnici pro 8. ročník od nakladatelství Fraus, téma Versailleské konference a poválečného 

uspořádání je ale podrobněji zpracováno až na začátku učebnice pro ročník 9. Zde kapitola o 

Versailleském systému čítá 2 strany učebnice. Této kapitole předchází krátké shrnutí 

předchozího ročníku a také dvě mapy Evropy, které vzhledem k tématu nejsou mapami z roků 

1848 a 1919, které by poukázali na změnu hranic (tento grafický materiál, tj. mapu z doby 

probíhající světové války a poválečných let, je k nalezení na posledních stránkách předchozí 

učebnice, kterou žáci ale již obvykle nemají k dispozici), ale z roků 1740 a 1848. Poukazují 

na vývoj států 18. a 19. století, tedy téma předcházejícího ročníku. 

Textová a obrazová vybavenost je v této kapitole vyvážená. Na jedné straně se 

nachází 5-6 ilustrací, text je z poloviny výkladový, z poloviny řídící učení (otázky, podněty 

k zamyšlení, úkoly k vyhledání). Co se týče funkcí ilustrací, jednoznačně převažuje funkce 

motivační, pravděpodobně se zde počítá s tím, že množství ilustrací spíše žáka upoutá. 

Bohužel se s ilustracemi dále nepracuje, i přes to, že některé z nich mohou být informačně 

nosné a bylo by velmi zajímavé je analyzovat a srovnat (například obrazy z Versailles jak ze 

zasedání mírové konference, tak i z vyhlášení Německého císařství, obrázek č. 26). 101 

Ilustrace se jinak zaměřují na architektonické památky a portréty osobností. Do konceptu 

příliš jasně nezapadá reliéf bitvy u Kadeše, přestože je pod tímto obrázkem dotaz na první 

mírovou smlouvu v dějinách.  

 
101 FRAUS 9, str. 10. 
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Autoři v hlavním výkladu, co se týče historického významu, kladou důraz na změny 

v politické mapě Evropy (ale již necítí potřebu reflektovat je na mapě), na podepsání 

mírových smluv (kdy, kde a s kým) a vznik Společnosti národů. V postranním panelu se 

tematizují mírové dohody (odkaz na bitvu u Kadeše, portrét Jiřího z Poděbrad a obraz 

vyhlášení Německého císařství102) a zobrazují místa, kde byly mírové smlouvy podepsány.103 

Kapitola postrádá časový přesah, pokusy o to reflektovat význam událostí jsou nedostatečné 

(otázka mírových smluv, osobnost Jiřího z Poděbrad, zmínka o události ze Zrcadlového sálu – 

nejsou zde podklady, které by žáka usměrnily a navedly na to, co by mohly mít tyto události 

společné). Výpověď pramenů v tomto ohledu příliš nepomáhá. Již bylo zmíněno, že 

vyobrazení událostí z Versailles není dostatečně reflektováno, všechny ostatní pramenné 

ilustrace zde neplní tuto funkci (viz bitva u Kadeše výše, nebo fotografie premiéra Georgese 

Clemeceaua a prezidenta Woodrowa Wilsona, které jsou uvedeny bez kontextu). Jediným 

písemným pramenem je ukázka z Paktu Společnosti národů. Tento úryvek není reflektován 

žádnou otázkou. 

Otázka trvání a změny by v této kapitole mohla být rozehrána velmi dobře a je zde 

znát snaha autorů trochu tuto problematiku přiblížit. Otázka na první mírovou smlouvu, na 

osobnost Jiřího z Poděbrad i vyhlášení Německého císařství v sobě nepochybně nese velký 

potenciál. Ten je zde však nevyužit a je pravděpodobně na učiteli, aby vlastní silou vedl žáky 

k tomu pokusit se tyto události propojit. Jinak se kapitola věnuje stroze tématu ukončení 

války, tedy rozpadu monarchií, podepisování smluv a vzniku Společnosti národů. Zrovna 

poslední zmíněná událost, nesoucí tolik zajímavých možností na téma „změna nebo trvání 

spolupráce v Evropě“ je zde zmíněna jen okrajově a žáci jsou spíše odkázáni na samostudium. 

Příčiny a důsledky jsou, jak bylo řečeno výše, definovány autory jasně („diktát vítězů“104), 

změny jsou zde v režii politických aktérů. Žáci mají prostor externě zjišťovat informace a 

dávat je do souvislostí s událostmi nastíněnými v hlavním výkladu, ale bez jakékoliv reflexe 

nebo smyslu. 

Nastíněné dobové perspektivy jsou jednostranné. V podstatě by se celá kapitola 

mohla nazývat „diktátem vítězů“, neboť zde není nastíněn jakýkoliv jiný pohled než politický 

a ze stran vítězných mocností. Otázky sice cílí na to, aby se žáci zamysleli nad tím, zda byly 

 
102 FRAUS 9, str. 10. 
103 Tamtéž, str. 11. 
104 Tamtéž, str. 10. 
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„podmínky diktátem nebo rovnoprávnými mírovými smlouvami“105, opět je ale otázka 

nedostatečně reflektována, nejsou zmíněny postoje a názory všech zúčastněných stran. Žák je 

částečně veden k tomu, aby se na problematiku díval pohledem současníka (válečné reparace 

byly tvrdé, a následující otázka se ptá na to, proč Francie prosazuje tak tvrdý postup proti 

Německu).106 Výkladový text tyto informace postrádá a žák musí odpovědi formulovat na 

základě vlastních znalostí a zkušeností, v čemž se nabízí dedukovat pocity tehdejších lidí a 

případně obhájit jejich rozhodnutí. Etická dimenze je zde třeba v případě tématu Společnosti 

národů trochu opomenuta, i přes to, že otázka spolupráce v Evropě je velmi aktuální. Objevují 

se hodnoty mírových smluv, svobody nově nastolených území a osamostatnění národů, autoři 

ale neberou dostatečně v úvahu to, zda žák dojde k propojení těchto témat se současností. 

Pokud jsou žáci vedeni ke zhodnocení minulosti, pak často bez dostatečných pramenů a 

mohou se dopustit dezinterpretace. 

3.3.3.2 SPN: Dějepis 9 – Nejnovější dějiny 

 Didaktická vybavenost učebnice je nižší, hodnota koeficientu využití aparátu učiva je 

61 %. V učebnici v zásadě chybí například otázky, úkoly nebo zamyšlení se k celému 

ročníku, bibliografie. Více podrobností v Tabulce č. 1.  

Situaci po 1. světové válce a uspořádání středoevropského prostoru zobrazuje učebnice 

hned na prvních stranách v kapitole o Pařížské mírové konferenci. Kapitola o rozsahu 4 stran 

zahrnuje i učivo o vzniku Společnosti národů. 

Textová a obrazová vybavenost je podobná kapitolám v předchozím díle učebnice. 

Text je zde převážně výkladový, jen malé procento textu plní jinou funkci. Ilustrací je zde na 

jednu stranu více než v předchozích případech (cca 3 na jednu stranu), ovšem jejich funkce se 

nemění – stále jsou to ilustrace spíše motivační nebo estetické (barevné fotografie 

francouzských hradů107 a vyobrazení zástupců vítězných mocností108 nepochybně zvyšují 

atraktivitu učebnice), jen jedna z přiložených ilustrací je poznávací (mapa Evropy po první 

světové válce). 109 

 
105 FRAUS 9, str. 11. 
106 Tamtéž. 
107 SPN 9, str. 11-13. 
108 Tamtéž, str. 13-14. 
109 Tamtéž, str. 12. 
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Historický význam je zde přisuzován především politickým dějinám, tedy ukončení 

světové války, označení vítězů a poražených a podepsání mírových smluv. Ve výkladu se 

připomínají důležitá pojítka s jinými dějinnými událostmi (například zahájení konference 

v Zrcadlovém sále a spojitost s vyhlášením německého císařství, nebo podepsání kapitulace 

ve vlaku u Compiègne, kde v roce 1940 museli příměří podepsat Francouzi pod tlakem 

Hitlera). 110 Zdůrazňuje se také problematika určení poražených států zvláště po rozdělení na 

státy nástupnické. Problematizují se těžké a ponižující podmínky v mírové smlouvě 

s Německem. Vše je ale dáno výkladem, ten předkládá jasnou situaci a žáci nemají možnost 

sami podmínky reflektovat – pouze citují výkladový text. Svou roli nepochybně hraje i 

nedostatečná výpověď pramenů. Kromě dobových fotografií zástupců vítězných států, které 

mají pouze motivační funkci, zde není nic, co by se dalo jako pramen označit. 

Trvání a změna. Ve výkladu jsou spojitosti mezi historickými událostmi připomínány 

výroky typu „při opakování jste si připomněli“, „až se budete učit, budete tomu lépe rozumět“ 

nebo „o tom se budete ještě učit“. Text tedy předpokládá velmi vnímavého čtenáře, který 

disponuje značnými znalostmi z předchozích kapitol a je vnitřně motivovaný dozvědět se, jak 

to bude dál. Tím se vyznačují beletristické knihy, nikoli učebnice. Ve výkladu se učebnice 

ohlíží do minulosti a nazírá do budoucnosti, ale ne v rámci nějakých širších a nosných 

historických konceptů. Potenciál alespoň zčásti ukázat například měnící se územní jednotky 

v rámci Evropy má krátká zmínka o Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, která ale bohužel 

nepřesahuje ani období 10 let.111  Příčiny a důsledky jsou zde jasně definovány, 

konstruovány výkladem, změny jsou dány působením odosobněných aktérů, po žácích se 

kromě vyhledání informací z textu (nebo mimo učebnici) žádné konstruktivní pracovní 

postupy nepožadují. 

Snahu o dobovou perspektivu je zde ve výkladovém textu předeslána právě 

zdůrazněním těžkých podmínek mírové smlouvy („Sami jistě cítíte, že podmínky, které vítězné 

mocnosti určily Německu, byly nejen velmi těžké, ale pro Německo, které bylo před válkou 

vojensky i ekonomicky nejsilnějším státem evropského kontinentu, také nesmírně 

ponižující.“).112 Výkladový text zde předkládá to, co má žák z (výše objasněné smlouvy) 

pochopit. Sociální skupiny výklad nezohledňuje, žáci mohou chápat perspektivy aktérů pouze 

 
110 SPN 9, str. 11. 
111 Tamtéž. 
112 Tamtéž, str. 13. 



51 

 

prostřednictvím ztotožnění se s výkladovým textem. Etická dimenze navazuje na toto 

poznání. Pokud žák přijme výkladový text jako dogma, které je mu nabízeno, může 

nahlédnout na hodnoty historických aktérů. Je otázka, zda je může pochopit a zhodnotit. 

Téma není se současností nijak propojeno. 

3.3.3.3 ÖBV: Bausteine Geschichte 3 

 Téma zániku monarchie a vznik nových států najdeme v poslední lekci té části 

učebnice, která se zaměřuje čistě na dějepis. Nazývá se „Konec války s různými důsledky“113 a 

zaujímá 2 strany.  

 Textová vybavenost je v tomto případě víceméně shodná s vybaveností obrazovou, 

každá vyjde zhruba na jednu stranu. Z textové složky převažuje výkladová část. Funkce 

ilustrací je převážně poznávací (mapa nástupnických států a karikatura, obrázek č. 29), 114 

dobové fotografie115 mají částečně funkci poznávací a částečně motivační. 

Historicky významné je podle autorů učebnice téma konce války a také snaha o 

předčasné ukončení války Karlem I. Zmiňují špatnou zásobovací situaci, stávky a ochotu 

ukončit válku dohodou. Důležité je přijetí mírového programu Woodrowa Wilsona, rozpad 

monarchie, vznik národních států a ustanovení republiky v Rakousku. Mírové smlouvy 

s Rakouskem a Německem a jejich podmínky jsou dalšími tématy této lekce. Není zde prostor 

pro reflektování historického významu jako konstruktu. Výpověď pramenů zde v některých 

případech supluje výklad (výňatek ze 14 bodů prezidenta W. Wilsona je zde zkrácen a 

upraven pro potřeby výuky, obrázek č. 28116, ale žáci z nich získávají informace a spojují se 

zbytkem výkladu, stejně tak jako analyzují a interpretují dobovou karikaturu, viz výše117), 

v některých případech spíš výklad ilustrují. Při analýze karikatury jsou žáci vedeni k tomu, 

aby ji analyzovali na základě dobového kontextu.118 

Trvání a změna procesů zde není příliš tematizována. Převažují politická témata, 

periodizováno je období především na základě politických událostí nebo rozhodnutí. Na 

příčiny a důsledky se zde nahlíží zajímavou perspektivou. Jsou zde sice jasně definovány a 

 
113 ÖBV 3, 108. 
114 Tamtéž. 
115 Tamtéž, str. 107. 
116 Tamtéž, str. 108. 
117 Tamtéž, str. 109. 
118 Tamtéž, str. 65. 
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žáci nemají možnost nic konstruovat, konec války je ale označen jako důsledek nikoli čistě 

politických aktérů, ale spíš špatného zásobování, hladomoru a stávek, tedy nějakých 

hospodářských a sociálních podmínek.  

Dobové perspektivy jsou v této kapitole jaksi opomenuty. Všechny perspektivy 

historických aktérů (tedy „poražených států“ obecně) jsou zde představeny velmi jasně ve 

výkladovém textu („Mnoho lidí v Německu a Rakousku vnímalo mírové podmínky jako tvrdé a 

nespravedlivé“, „Německo a Rakousko nemohla nijak do smluv zasahovat, byla navíc 

obviněna z rozpoutání války a tvrdé podmínky byly shledány jako nerealizovatelné“119), 

pohled z druhé strany, strany vítězných států, je zde představen pouze úryvkem z již 

zmíněných 14 bodů a výkladovým textem, ukazujícím jejich rozhodnutí. Žáci mají možnost 

dedukovat náladu ve společnosti z karikatury, která ale zastává stejný názor a pohled jako 

výkladový text, možná s mírným přesahem do budoucnosti, v kontextu událostí s ní ale autoři 

už nijak nepracují. Etická dimenze zde jistě hraje roli, jak bylo řečeno výše, žáci ale nejsou 

vedeni k objektivizaci, téma etický aspekt je představen jako „nespravedlivý mír“. Chybí zde 

jakákoliv reflexe jedné či druhé strany, lekce trochu svádí k tomu, že si žáci z hodiny odnesou 

pouze jednostranný pohled na tento historický akt.  

3.3.3.4 Mehrfach: Geschichte 4 

Didaktická vybavenost učebnice je na spíše nižší úrovni, hodnota koeficientu využití 

aparátu učiva je 67 %. V učebnici v zásadě chybí předmluva, celková stimulace učiva ročníku 

nebo odlišení úrovní učiva. Více podrobností v Tabulce č. 1. 

Počáteční 4 strany učebnice Mehrfach se věnují především situaci v Evropě po 1. 

světové válce. Tato lekce je zařazena do vyššího celku nazvaného „Mezi dvěma světovými 

válkami“120, a právě první lekce rozebírá poválečné roky. 

 Textová a konkrétně výkladová složka zde tvoří zhruba polovinu učební plochy, 

zbytek je aparát řídící učení (celkem 4 úkoly nebo otázky) a obrazová vybavenost (jsou zde 3 

ilustrace). Ilustrace zde mají převážně poznávací funkci, především mapy Evropy před a po 

 
119 ÖBV 3, str. 108. 
120 MEHRFACH 4, str. 6. 
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světové válce (obrázek č. 31)121, ovšem dobová fotografie ze zasedání Společnosti národů122, 

která zde funguje jako pramenný materiál, má částečně i funkci motivační. 

Historický význam je v této lekci velmi silně kladen na situaci po válce, neutěšené 

podmínky lidí a také mírové dohody, které jsou zde reflektovány jako „nadiktované“.123 

Zdůrazňuje se zde i přání prezidenta W. Wilsona řešit „mír bez označení vítězů“,124 čemuž ale 

nebylo ze strany ostatních vítězných mocností vyhověno. Tematizuje se dále zánik monarchií, 

nové rozdělení Evropy a také vznik Společnosti národů a její pokračování. Tomu, aby mohli 

žáci reflektovat celou poválečnou situaci z různých perspektiv zde není dán přílišný prostor. 

Jako pramen bychom zde mohli označit pouze dobovou fotografii ze zasedání Společnosti 

národů (obrázek č. 30), která sice nepodporuje žáky v jejich vlastních konstrukcích historie, 

ovšem mají za úkol porovnat fotografie z dnešních zasedání OSN (uveden je i odkaz na 

internetové stránky) s touto. Žáci vyhledávají shody a rozdíly, a i přesto, že nejsou dále nijak 

vedeni, mohlo by toto cvičení vyústit v zajímavé poznatky s přesahem do současnosti.  

Téma trvání a změny autoři představují především na příkladech mírové konference a 

jejich důsledků na dosavadní řád v Evropě – velké monarchie, nyní malé národy s právem na 

sebeurčení. Trvání je také v nedobré poválečné situaci, kdy stále vládne nedostatek, hlad a 

nezaměstnanost, a připojují se k tomu těžké mírové podmínky. To je však stále velmi úzké 

pojetí a do širších konceptů a jejich trvání v čase se autoři příliš nepouštějí, a to ani v případě 

ustanovení Společnosti národů, kdy sice zmiňují její zánik a vznik OSN, ovšem bez většího 

historického přesahu (do minulosti ani budoucnosti). Tato kapitola ale přináší zajímavé 

poznatky a způsoby žákovské práce na téma příčiny a důsledky. Žáci zde mají objasnit 

úsloví spojené s meziválečnou dobou, „po válce je před válkou“.125 To nabízí prostor pro 

definování a promýšlení meziválečné situace stanovené právě kvůli mírovým dohodám. Dále 

sami analyzují mapu (viz výše) před válkou a po válce a všímají si geopolitických změn, 

výklad na toto téma následuje, je zde tedy přítomna i reflexe jejich práce (i když částečná, 

v textu nejsou vyjmenovány všechny změny, ty ale mapa zobrazuje velice dobře).126 Poslední 

možnost žáků v této lekci, jak se aktivně zapojit a přemýšlet nad historií a jejími vlivy, je 

diskuze ve čtveřici o právu na sebeurčení národů a úkol vymyslet na základě výkladu definici. 

 
121 MEHRFACH 4, str. 6. 
122 Tamtéž, str. 7. 
123 Tamtéž, str. 6. 
124 Tamtéž. 
125 Tamtéž. 
126 Tamtéž. 
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Vzhledem k předcházejícímu výkladu to však již není tak kognitivně náročné. Co se týče 

působení aktérů a podmínek na historii, zmiňováni jsou především aktéři političtí, odosobněni 

ve jménech států a národů. 

Dobové perspektivy jsou zprostředkovávány výkladem, zkušenosti aktérů jsou 

jednostranně zaznamenané, až na jednu výjimku. Ve výkladu se objevuje postava amerického 

prezidenta, který stojí na straně vítězů, a přesto chce vyjednávat jinak než většina vítězných 

států, méně radikálně. Zároveň prosazuje svých 14 bodů (ty jsou pouze zmíněny, konkrétní 

znění není uvedeno).127 Pokud by žáci měli prostor, pravděpodobně by na základě informací 

mohli být schopni zrekonstruovat perspektivu jeho chování a jednání. Vedeni k tomu nejsou. 

Sociální skupiny se zde nezmiňují, žáci nemají možnost dedukovat pocity a myšlenky 

dobových aktérů. Etická dimenze tohoto tématu je jistě velmi nosná, autoři toho bohužel 

nevyužili, alespoň se na hodnoty a zhodnocení etických důsledků neptají. Je možné, že žáci 

sami zapojí do svých výstupů ohledně meziválečné nálady ve spojení s úslovím nebo v 

diskuzi o sebeurčení národů nějaké hodnoty míru a svobody, to ale už učebnice nepožaduje. 

Již zmíněná možná aktualizace tématu zasedání Společnosti národů a dnešní OSN by mohla 

být také zajímavá.   

  

 
127 MEHRFACH 4, str. 6-7. 
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3.4 Shrnutí 

 Analýze bylo podrobeno celkem sedm učebnic. Čtyři učebnice pocházejí z českého 

prostředí, tři z rakouského. Jednotlivé učebnice se vyznačovaly rozdílnými způsoby 

zpracování dějepisné látky, stejně jako například didaktickou vybaveností (u učebnic shodně 

chybí některé prvky, jako například poznámky a vysvětlivky, explicitní vyjádření cílů pro 

žáky, výsledky úkolů a cvičení a odlišení úrovní učiva).  

Učebnice z řady FRAUS mají dle kvantitativní analýzy nejlepší didaktickou 

vybavenost, oplývají velkým množstvím vhodných pramenných i textových materiálů, z nichž 

některé jsou podporovány vhodnými aktivizujícími otázkami. Vzhledem k množství materiálů 

je ale riziko kognitivní zátěže pro žáky vyšší, a navíc množství otázek a ilustrací nesouvisí 

přímo s výukou historie a dochází zde z hlediska oborové didaktiky dějepisu k nevhodným 

aktualizacím, které by mohly vést až k dezinterpretaci historických skutečností (viz koncept 

Etická dimenze). Otázky k pramenům jsou aktivizující, ale chybí zde možnost pro žáky 

přistupovat k historii problémově, což je základní kámen badatelsko-konstruktivistické výuky. 

Série učebnic SPN má na rozdíl od předchozí učebnice didaktickou vybavenost 

nejnižší, což je dáno především absencí stimulace k učení nebo souhrnnému opakování látky. 

Tyto učebnice mají jednoznačně nejvyšší podíl výkladového textu, který navíc obsahuje 

hodnotící přívlastky, které jsou pravděpodobně použity ze snahy přiblížit se žákovi. 

Vzhledem k tomu, že jsou použity ve výkladovém textu, podporují nereflektované osvojování 

historických interpretací a hodnotících soudů autorky učebnice. Pramenné materiály, ač jsou 

leckdy vhodné a mají určitou výpovědní hodnotu, jsou nevyužívány a slouží v naprosté 

většině případů k ilustraci učiva. Toto využití zde jednoznačně převažuje nad aktivizační a 

badatelskou prací.  

Rakouské učebnice Mehrfach, jejichž nízká didaktická vybavenost je zapříčiněna 

například absencí otázek a úkolů k předchozímu učivu nebo učivu probranému, jsou v mnoha 

hlediscích podobné učebnicím českým. Hlavní osou učebnice je výkladový text, látka je 

podávána z vetší části chronologicky, využití pramenných materiálů je z větší části pouze 

ilustrační. Výjimka u učebnice nastává v jednotlivých případech, v některých kapitolách je 

zapojení žáka vyšší, má možnost sám něco zkoumat, zjišťovat (na základě textů v učebnici, 

nikoli vlastního vyhledávání). Nedá se však stále mluvit o konstruktivistické výuce, žák je 
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veden k jednomu jasnému výsledku jeho učení a jeho poznání je potvrzováno ve výkladovém 

textu. 

Jako nejvíce progresivní, především z hlediska práce s pramennými materiály a vůbec 

samotné práce žáků, je možné označit učebnici z řady ÖBV. Tato učebnice nemá příliš 

vysokou didaktickou vybavenost, protože tento typ učebnic se nezaměřuje na shrnutí učiva 

pro žáky. Zato má velmi dobře zpracovanou metodologickou část, instrukce pro žáky, jak 

nakládat s různými typy materiálů a získávat z nich informace. Právě na práci žáků jsou 

hodiny postaveny, dobovým ilustracím i textům je zde věnován dostatek místa, aby je žáci 

mohli vyhodnocovat a případně si díky nim tvořit své vlastní historické poznání. Výukové 

jednotky jsou snáze rozpoznatelné než u čistě výkladových učebnic a jsou rozděleny spíše do 

tematických bloků než do chronologických řad, což není pro české prostředí běžné. 

Tematické bloky pravděpodobně lépe pomáhají propojovat minulost se současností a pochopit 

spíše historické koncepty než konkrétní kauzalitu historických událostí. Ačkoliv je práce 

s prameny a konstruování vlastního historického poznání na vyšší úrovni než u ostatních 

učebnic, stále zde není možnost označit výuku za badatelsko-konstruktivistickou. Žáci 

nezpochybňují své poznání, nepřistupují k historii problémově. 

Na základě analýzy jednotlivých kapitol v učebnicích dějepisu dospěla práce 

k několika tezím, které popisují jejich funkčnost z hlediska badatelské výuky: 

- Dobrá úroveň obecné didaktické vybavenosti není nutný předpoklad pro to, že 

učebnice bude naplňovat cíle badatelsko-konstruktivistické výuky; 

- Až na výjimky není v učebnicích zastoupeno problémové učení a historie je nabízena 

jako obsah, který si žáci osvojují. V žácích není vytvářen epistemiologický postoj 

k poznávání minulosti spočívající ve vědomí, že historie je konstrukt historiků a nabízí 

otevřené poznání, které se může lišit na základě navzájem si konkurujících 

interpretací; 

- Učebnice obsahují aktivní práci s prameny, ale postrádají rozpracování cílů, ke kterým 

tato činnost má vést. Cíle lze vyčíst z instrukcí, jsou ale dílčí a analýza neprokázala, že 

by každý z pramenů pomáhala například odpovědět na klíčovou (problémovou) otázku 

kapitoly. Práce s prameny není primární činností žáka v hodině. Současné pojetí 

historické gramotnosti přitom upozorňuje na to, že výpověď pramenů je zpravidla 

nedostatečná a dedukce nemohou obstát, pokud nejsou porovnány s jinými prameny; 
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- Způsob aktualizace v učebnicích není shodný s pojetím konceptu etické dimenze – 

vyskytují se umělé konstrukty nasazené na dnešní společnost, směřují spíše do oblasti 

občanské výchovy. K odpovědím na aktualizující otázky nepotřebují žáci znalost 

historie a naopak – aktualizace zpravidla nepomáhá lepšímu poznání tématu kapitoly; 

- Kromě učebnice z řady ÖBV jsou všechny zkoumané učebnice zahlceny informacemi, 

výkladovými pasážemi a úkoly k textům, při jejich zpracovávání by mohlo docházet 

k vysoké kognitivní zátěži nejen žáků, ale i učitele; 

- V učebnicích převládá narativ, jehož aktéry jsou „národy“, což je důkazem 

etnocentrického vyprávění dějin. Společnost je a byla sociálně a etnicky rozrůzněná, 

zapomíná se na velké zastoupení etnicky indiferentních (nevyhraněných obyvatel). 

Učebnice se nezaměřují na střet zájmů sociálních skupin jiných než národy, sociální 

konflikty, které nezapadají do narativu střetávání národů v mnohonárodnostní říši, se 

upozaďují (výjimkou může být zprostředkování pohledu na problémy 

mnohonárodnostní monarchie prostřednictvím osoby Františka Josefa I. v učebnici 

řady ÖBV); 

- Především u učebnic SPN (ve většině textu), ale v některých kapitolách i u ostatních 

učebnic, se ve výkladu objevuje silný hodnotící narativ, který ještě více umocňuje 

pohled na dějiny jako na uzavřenou a nezpochybňovanou intepretaci. Výklad obecně 

zde zastiňuje a neumožňuje žákům přistoupit k minulosti problémově, tak jako to 

nabízí konstruktivistická výuka, jejíž hlavním cílem není vyjmenování a zapamatování 

příčin a důsledků, ale kritická reflexe utváření historického poznání a rozvoj historické 

argumentace na základě pramenů. 

3.4.1 Vliv závěrů srovnání na tvorbu lekce 

Výše zmíněné teze a snaha o překonání nedostatků zkoumaných učebnic vyústily ve 

vytvoření výukové lekce. Na přehlcení informacemi reaguje lekce tak, že redukuje množství 

informací ve výkladu. Tyto historické informace může historik považovat za nedostatečné, ale 

pro didaktické účely postačí − představují minimální kontext pro porozumění pramenů. Práce 

s prameny je hlavní náplní lekce a vyžaduje dostatek času. Žáka bychom neměli při této práci 

zahlcovat dalšími poznatky, které pro účely zodpovězení badatelské otázky nezbytně 

nepotřebuje. Právě zacílení lekce na jednu problémovou (badatelskou) otázku je další 

charakteristický prvek námětu, který se snaží překonat nejasné pojetí cílů kapitol ve 

zkoumaných učebnicích. Kvalitativní rozdíl oproti zkoumaným učebnicím je také využití tezí 
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konceptů historického myšlení podle Seixase a Mortona, které vyjadřují pojetí cílů lekce 

z hlediska historické gramotnosti.  

Co se týče vytvoření lekce na základě porovnání učebnic, rakouské učebnice (především 

ta z řady ÖBV) jsou vytvářeny spíše tematicky než chronologicky. Pro rakouské autory této 

řady jsou tedy z hlediska historického významu důležitější témata a více se na ně zaměřují, 

čímž také částečně potvrzují své kurikulární pojetí dějepisné výuky. Proto je nutné zdůraznit, 

že komparace učebnic v tomto ohledu nepotvrdila počáteční hypotézu, že bude možné úryvky 

z rakouských učebnic využít ve výukové jednotce pro účely rozvíjení multiperspektivního 

(českého a zároveň rakouského) pohledu na společné dějiny. Vzhledem k tomu, že je lekce 

primárně určena pro české žáky v české škole, byla při jejím návrhu sice využita metodika 

práce s prameny z rakouských učebnic (viz textová příloha č. 4), ale prameny využity 

z českého prostředí. 
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4 Vytvoření výukové jednotky na základě práce s učebnicemi 

4.1 Postup  

Revoluce 1848 v Rakouské monarchii 

Badatelská otázka:  Jak velkou změnou byl rok 1848 pro obyvatele Habsburské monarchie? 

Evokace: Scéna z pražských červnových bouří, 1848 (Bedřich Anděl, Wikimedia).128  

 

Otázka pro žáky: Podle čeho poznáme úspěšnou revoluci? Co podle vás musí událost 

splňovat, abychom ji označili za revoluci?  

  

 

128 ANDĚL, Bedřich. Amazonka na barikádě [litografie]. In: Wikimedia [online].  
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Výkladový text  

Rok 1848 jsme si zvykli označovat jako „revoluční rok“. Do roku 1848 vládl rakouský císař 

absolutisticky prostřednictvím svého kancléře Metternicha. Podobně jako jiné země i 

Habsburskou monarchii zachvátily nepokoje, způsobené touhou poddaných získat občanská 

práva. Císařský kancléř byl propuštěn a poprvé proběhly volby poslanců do Říšského sněmu, 

který měl připravit ústavu (konstituci). Vídeňského povstání využili čeští politici v Praze 

k sepsání petice císaři, ve které se kromě požadavku občanských a sociálních práv poprvé 

objevily i požadavky národnostní (rozšiřující učivo -> Svatováclavské lázně). Revoluční 

požadavky byly zprvu přijaty vstřícně a třeba poddanství a robotu říšský sněm v září 1848 

zrušil (rozšiřující učivo -> dubnová ústava, Kroměřížský sněm). Snahu liberálů o 

demokratizaci země ale narušil střet radikálů s armádou. Před armádou museli kapitulovat i 

obležení Pražané (rozšiřující učivo -> Slovanský sjezd). Na konci roku vystřídal Ferdinanda I. 

na trůnu jeho synovec, osmnáctiletý František Josef I. Pojďme se podívat na to, jaké změny 

nakonec revoluce přinesla. Byla úspěšnou revolucí? Byla vůbec revolucí?   

Zdroj 1: Leták s karikaturou kancléře Klemense Metternicha, zobrazující počátek revoluce 

r. 1848 ve Vídni.129 

 
129 VOJÁČEK, Milan. 1848 - Osmičky v dějinách českých zemí: doprovodná publikace k výstavě Labyrintem 

dějin českých zemí, str. 12. 
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Otázka pro žáky: Analyzuj dobový leták (Čtení obrazu a Porozumění karikatuře, viz 

příloha). Jaké změny, spojené s revolucí r. 1848, karikatura zobrazuje?  

 

Zdroj 2 a 3: Úvodníky Národních novin z čísla 1. (2. leden 1849 vlevo) a 316. (31. prosinec 

1849 vpravo). Noviny začaly vycházet díky zrušení cenzury a jejich redaktorem byl Karel 

Havlíček Borovský, přední novinář a také poslanec Říšského sněmu.130  

 

 

130 BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Úvodník Národních novin. Národní nowiny [online]. (Upraveno S.H.). 

H. B. – Jeden z nejpamátnějších, nejwětších roků 

přešel práwě do minulosti a zanechal po sobě 

celému lidstwu ewropejskému znamenitau 

památku. Swoboda zatlaukla rukau mocnau na 

paláce králů, a otewřely se jí, a zwláště národové 

slowanští slawily w tomto roku swé zmrtwých 

wstání, swé znowuzrození! Badatelowé dějin 

člowěčenstva budau rok 1848 se zwláštním 

zápalem zpytowati, (…). 

My ale, hercowé těchto welkých dram, stojíme nyní 

s pečliwau, zamyšlenau twáří u konce bauřliwého 

roku, přemýšlíme o swém započatém ale 

neukončeném díle, lekáme se roku nastáwajícího, 

(…). Jaká jest příčina našeho starostliwého 

očekáwání? Čeho se lekáme? 

Zakusili jsme owoce swobody, bylo sladké, a práwě 

proto lekáme se nyní tím wíce, abychom se 

nemusili opět laučiti s milau wolností práwě 

nabytau, (…). Awšak nehodno jest nám lekati a 

strachowat se přede zlými: (…) Přičiňme se, 

pomáhejme si sami a Bůh nám pomůže! 

Nepřijdeť swoboda sama od sebe (…), my sami 

musíme si jí w potu tváří zasloužiti. (…) A tato 

auodná půda swobody jest wzdělanost, ušlechtilost, 

statečnost občanů.O to se starejme (…). 

H. B. Nemůžeme jinak než bolestnau upomínkau 

ukončiti tento rok, jeden z nejznamenitějších pro 

celau Ewropu, a w mnohých ohledech 

znamenitější ještě než rok 1848. Rok 1848 

proběhl jako sen (…). Rok 1849 byl ale jako 

morálka, jako mrawní naučení a wýstraha k té 

kouzelné bájce, kterau nyní nazwati můžeme r. 

1848.Kdo se ale w roku 1849 nic nenaučil, komu 

w tomto roku nespadlo bělmo s očí: ten se již jak 

žiw ničemu nenaučí. 

(…) Nyní jde swět silným proudem, co se jindy 

sotva za wěk stalo, zběhne se nyní w jednom 

roce. 

(…), wěřili jsme, že ještě w tomto roce wejdau 

do žiwota ústawy zemské, a když se to později 

obrátilo tak, že jen budau w tomto roce  ústawy 

prohlášeny, wěřili jsme alespoň tomu. (A kdož 

by byl směl nevěřiti, když se to s nejwětší 

jistotau we wládních nowinách ještě nedáwno 

swato swatě slibowalo?) (…)  

Kdo nejpewněji wěří, musí být přeswědčen, že 

ještě dnes ministerstwo wyplní svůj slib, neboť 

dnes je poslední den r. 1849! 
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Otázka pro žáky: Analyzujte (příloha Hodnocení písemných zdrojů) a poté srovnejte obě 

ukázky textu. Jak se změnila nálada Karla Havlíčka v 1. a 316. čísle? Čím to mohlo být 

způsobeno? 

Instrukce pro žáky: Formulujte hypotézu, jak se změnila revoluční situace v Habsburské 

monarchii na základě autorova pohledu. Dosáhla revoluce svého cíle?  

Zdroj 4: Silvestrovské patenty, kterými František Josef I. definitivně upravil politickou 

situaci v zemi. Jsou uváděny jako právní zákony tzv. neoabsolutismu. 

 

Instrukce pro žáky: Svou hypotézu potvrďte nebo zpochybněte s pomocí informací z tzv. 

Silvestrovských patentů.132 Čí pohled bychom ještě potřebovali znát, abychom plně 

porozuměli dobovým souvislostem? 

 
132 ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav SOUKUP. Prameny k dějinám práva v českých zemích, str. 32 (upraveno 

SH). 

CÍSAŘSKÝ PATENT daný dne 31. XII. 1851, pro celou říši 

(…) 

My František Josef První, z boží milosti císař rakouský, král uherský a český (…)atd. 

V následku nařízení Našich, vydaných dne 20. 8. 1851, byla nařízena důkladná vyšetřování 
listiny ústavní od 4. 3. 1849 v Našem ministerstvu i v Naší radě říšské. Podle výsledku porad není 
ústavní listina ani v základech svých přiměřena poměrům císařství Rakouského, ani ve spojení se 
svými ustanoveními provedena býti nemůže, pročež má Nás po bedlivém uvážení všech důvodů 

Naše povinnost panovnická k tomu, abychom tímto prohlásili, že jmenovaná listina ústavní od 4. 3. 
1849 zbavena jest moci a zákonné platnosti své. 

Rovnost však všech příslušníkův státních před zákonem výslovně se potvrzuje, jakož i zrušení 
všeho selského závazku poddanosti a přikázanosti učiněné zvláštním zákonem za slušnou náhradu 
pro dřívější oprávněnce, jakož i prací s tím spojených. K dosažení takových zřízení, jež jsou k tomu, 
aby vyhověly potřebám Našich rozličných národů, jakož i výminkám blahobytu všech tříd jejich, a 

aby zmohutněla síla Naší vlády k upevnění zevnitř i vnitřní bezpečnosti, jednoty a moci státu, 
zachovají se cesty zkušenosti a bedlivého zkoušení všech poměrů a utvoří se postupně organické 

zákony z toho dovoděné. (…) 
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Shrnutí: Slovem revoluce (z lat. revolvere – převracet) slovníky běžně označují rychlou nebo 

zásadní změnu, která „převrátila“ dosavadní uspořádání. Využij zdroje a odpověz na 

badatelskou otázku: Jak velkou změnou byl rok 1848 pro obyvatele Habsburské monarchie? 

Byla podle tebe revoluce úspěšná?  

4.2 Metodický komentář 

Východiska a cíle 

Primární badatelská otázka: Jak velkou změnou byl rok 1848 pro obyvatele Habsburské 

monarchie?  

Podotázky: Jaká byla dle dobového tisku očekávání, a jaké byly výsledky revoluce? Můžeme 

označit revoluci za úspěšnou?  

Vzdělávací cíle hodiny: Žák je schopen analyzovat obrazové i textové prameny, na jejich 

základě dedukovat a vyvozovat příčiny a důsledky historické události vzhledem k dobovým 

souvislostem a aktérům. Zamýšlí se nad povahou historické změny související s událostmi 

roku 1848 a kriticky nahlíží pojem revoluce.  

Vzdělávací cíle hodiny z hlediska historické gramotnosti; lekce směřuje do oblasti 

rozvíjení následujících konceptů historického myšlení: 

Výpověď pramenů 

Zkoumání pramenů často začíná ještě dřív, než si je přečteme, protože se nejprve ptáme, kdo a kdy je 

vytvořil. Z pramenů dále usuzujeme, jaké byly vědomé i nevědomé záměry a hodnoty jejich autorů či 

tvůrců, jejich celkový pohled na svět. Prameny by měly být analyzovány ve vztahu k historickému 

kontextu, tj. ve vztahu k podmínkám i názorům, které převažovaly v době jejich vzniku. Dedukce 

vycházející z jednoho zdroje nemohou samy nikdy obstát. Vždy by měly být ověřeny, tj. potvrzeny na 

základě informací z dalších zdrojů (primárních i sekundárních).  

 

Trvání a změna 

Změna je proces, který vykazuje různý průběh i charakter pohybu. Body obratu jsou momenty, kdy se 

změní směr či tempo procesu. Pokrok či úpadek jsou obecným hodnocením změn, které proběhly v 

určitém čase. Záleží na důsledcích těchto změn, neboť pokrok pro jedny může být úpadkem pro druhé.  

 

Příčiny a důsledky 
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Každá změna je způsobována mnoha příčinami a ústí v mnoho důsledků. Příčiny i důsledky jsou 

krátkodobé i dlouhodobé, vzájemně propletené do složité sítě vztahů  

Dobové perspektivy  

 
Nahlédnout dobové perspektivy historických aktérů znamená vydedukovat, jak se lidé v minulosti cítili 

a jak přemýšleli. Neznamená to se s těmito aktéry identifikovat. Přesvědčivé dedukce jsou doloženy 

výpovědí pramenů  

 

Metodický komentář ke vzdělávacím cílům: Lekce se zaměřuje na více konceptů 

historického myšlení, ale učitel by měl zejména sledovat práci s prameny, dobovou 

perspektivu Karla Havlíčka Borovského a charakter změny. Ten je zachycen především 

v idejích dlouhodobých z hlediska trvání tím způsobem, že navzdory politickému dění 

(revoluce není úspěšná) zde tyto myšlenky a požadavky byly před, během revoluce, a budou i 

poté, a vynořují se právě v době revoluce.  

Pojmy: revoluce, absolutismus, konstituce 

Koncepty: společenská změna, občanská práva  

Metodický komentář k pramenům: Metodické postupy práce s prameny mají žáci 

k dispozici z předchozích hodin nebo jsou jim poskytnuty jako materiál do hodiny (pro 

snadný chod hodiny by žáci měli být o těchto metodách již poučeni a měli by s nimi umět 

pracovat). Pokud má vyučující možnost, u zdroje 2 a 3 dá k dispozici (například promítnutím 

na interaktivní tabuli) žákům k nahlédnutí archiv Ústavu pro českou literaturu a zde 

dochované výtisky Národních novin (dostupné na 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=NarN/2.1849). Každý ze zdrojů pomáhá odpovědět na 

badatelskou otázku. Učitel vybírá z katalogu analytických otázek (textová příloha č. 4) ty, 

které jsou nezbytné pro porozumění zdroji a usnadňují žákům odpověď na dílčí otázky.  

Komentář k reflexi badatelské otázky: Vyučující sleduje žáka, jeho práci s prameny, tvorbu 

vlastních konceptů a dedukcí. Žák by měl dospět k poznání příčiny a důsledku, uvědomit si 

trvání a změnu události (my hovoříme o revoluci 1848, ale podle dobového aktéra pravý zlom 

teprve přijde). Sledujeme žákovy výstupy (odpovědi na badatelskou otázku) a můžeme ji i dle 

přiložených kritérií hodnotit jako zvládnutou/méně zvládnutou/nezvládnutou. Není podstatné, 

zda bude odpověď historicky správně, žákovo „ano, byla to revoluce“, nebo „ne, nebyla to 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=NarN/2.1849
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revoluce“ je nutné podložit argumentací odpovědi s odkazem na prameny a historický 

kontext.  

 

4.3 Návrh na hodnocení 

Hodnocení badatelské otázky 

Úroveň Popis (žák/žákyně) Příklad žákovské odpovědi 

Nízká  Nedokáže využít nabízené zdroje 

k tomu, aby dedukoval/a a 

ověřoval/a vlastní hypotézu o 

povaze změn souvisejících 

s revolucí . 

Lidem se nelíbila špatná životní 

úroveň za kancléře Metternicha 

(cenzura). Revoluce probíhala dobře, 

Metternich odešel. 

Byly sice boje, ale císař chtěl dělat 

ústupky. Nakonec ale nový císař 

ústupky neudělal a situace byla stejná 

jako předtím.  

Uspokojivá Dokáže dedukovat a ověřovat 

vlastní hypotézu o povaze změn 

souvisejících s revolucí, soustředí se 

ale jen na krátkodobé důsledky. 

Rok 1848 měl přinést velké 

společenské změny (občanská práva, 

národní svoboda), lidé zažili  „velká 

dramata“ . Nakonec ale přišlo 

zklamání. Další rok nepřinesl 

očekávanou ústavu, a nakonec byly 

všechny naděje zmařeny. S výjimkou 

zrušení poddanství se vše vrací ke 

starým pořádkům. 

Vysoká Dokáže dedukovat a ověřovat 

příčiny a důsledky z přiložených 

pramenů, uvádí další historické 

Rok 1849 měl podle současníků 

přinést ještě bouřlivější změny než 

rok předchozí, měly být vyslyšeny 
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skutečnosti a události, které 

vystihují povahu revoluční změny. 

požadavky na občanské svobody, 

národní požadavky. Požadavky, které 

rezonovaly v té době napříč celou 

Evropou. Bohužel se očekávání 

nenaplnila a ústava, která nové řády 

slibovala, byla zrušena a nahrazena 

ústavou ustanovující podobný 

společenský řád jako před revolucí, 

(neoabsolutismus). Bylo alespoň 

s konečnou platností ustanoveno, že 

se zruší poddanské povinnosti. 

Myšlenky na změnu z mysli 

revolucionářů ale pravděpodobně 

nevyprchaly. 
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5 Závěr 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo srovnání českých a rakouských učebnic 

dějepisu na základě jejich didaktické vybavenosti a potenciálu pro využití pro účely 

badatelsko-konstruktivistické výuky.  

Práce v teoretické části představila německé a angloamerické přístupy, které moderní oborová 

didaktika využívá k výuce dějepisu, představila školní prostředí obou zemí a jejich rozdíly.  

Podstatným tématem práce byla učebnice jako médium obecně, její funkce ve výuce a 

potenciál. Bylo důležité zvolit, jakým způsobem se učebnice z těchto zemí budou srovnávat. 

Proto byla pro účely práce vytvořena multikriteriální analýza, zohledňující mj. současné 

přístupy k rozvíjení historického myšlení (kanadský model Big Six Historical Thinking 

Concepts). Vybrány byly dvě řady učebnic z každé země a srovnání proběhlo na vybraných 

kapitolách, které tyto dvě země úzce spojují a nějakým způsobem pojednávají o jejich 

společném životě v Rakouském císařství: Revoluce 1848/1849, Češi a Rakušané 

v mnohonárodnostní monarchii a Rozpad Rakouska-Uherska po 1. světové válce. Důležité je 

zdůraznit, že odlišné zpracování rakouských učebnic, které jsou více zaměřeny na tematickou 

než na chronologickou výuku, a zároveň se jejich výuka dějepisu propojuje s výchovou 

sociální a politickou, značně ovlivňuje komparaci.  

V hlavní analytické části práce bylo zjištěno, že prvky badatelsky zaměřené výuky se 

u učebnic vyskytují v různé míře (částečně v českých i v rakouských), ale omezují se na dílčí 

práci s prameny. Učebnice často postrádají úkoly nebo ucelené závěry, které slouží k reflexi 

žákovských prekonceptů a jejich nového poznání. Neposkytují žákům vhledy do toho, jak se 

historické poznání utváří, nenabízí jim dostatečný prostor pro to konstruovat nebo 

dekonstruovat historické interpretace. Potenciál k rozvoji konceptů historického myšlení a 

jejich aktivnímu osvojování žáky je tedy značně omezený. Ani u rakouských učebnic nebylo 

doloženo jednoznačné pojetí výuky jako konstruktivistické, chybí zde badatelské otázky, 

reflexe jiných než politických dobových souvislostí a podmínek, konstruování vlastních 

hypotéz a dekonstrukce těch nabízených autory. Prostoru se zde nedostává 

multiperspektivnímu pohledu na historické souvislosti, vhodným aktualizacím nebo vnímání 

etické dimenze historického poznání.  
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Rozdílná úroveň učebnic je také patrná v obecné didaktické vybavenosti, jejíž vysoký 

koeficient ale není zárukou vysokého potenciálu učebnice pro badatelskou výuku. Je možno 

analýzu uzavřít konstatováním, že dosud používaná kritéria zkoumání didaktického 

potenciálu učebnic prostřednictvím kvantifikace komponentů nevyhovují současným 

potřebám oborové didaktiky v situaci, kdy posuzujeme vhodnost učebnice pro 

konstruktivistické učení, zamřené na rozvoj historické gramotnosti. Je třeba hledat nové 

metody analýzy didaktického potenciálu učebnice jako klíčové výukové pomůcky. 

V této diplomové práci nedošlo ke zhodnocení adekvátního zpracování učebnic 

vzhledem ke kurikulárním dokumentům dané země, pouze vzhledem k didaktickým teoriím 

současné oborově didaktické teorie, směřujícím k rozvoji historické gramotnosti. Lze nicméně 

konstatovat, že v učebnicích českých není viditelná didaktická teorie, kterou by se autoři řídili 

a formulovali by na jejím základě cíle jednotlivých lekcí a činností. Tuto tezi by bylo vhodné 

ověřit dalším výzkumem. Otázkou je, do jaké míry rakouské učebnice, které by měly 

vyhovovat novému kurikulu, opřenému o oborové kompetence, nabízí žákům a učitelům 

vhodnou operacionalizaci toho, jak tyto kompetence rozvíjet v jednotlivých činnostech. Právě 

detailní zkoumání toho, jak autoři rozpracovávají cíle kurikula do obsahu učebnic a jak s nimi 

učitelé ve svých hodinách nakládají, má potenciál ke zpracování v další práci, která by se 

česko-rakouskému prostředí a výuce dějepisu v něm věnovala. 

Ve výukové lekci, která byla pro tuto práci vytvořena, je v metodickém pojetí práce 

klíčové zapojit žáky, aby konstruovali vlastní historické poznání, aby měli možnost 

přistupovat k minulosti problémově. Je pochopitelné, že všechny koncepty badatelsko-

konstruktivistické výuky není možné v jedné hodině naplnit, pravděpodobně by to ani nevedlo 

k žádoucímu výsledku, ale přetížení žáků. Hodina je tedy zaměřena především na koncepty 

práce s prameny, dobovou perspektivu a charakter změny, pracuje se s badatelskou otázkou, 

která celou hodinu provází a jejíž reflexe (nastíněna v návrhu na hodnocení) by měla hodinu 

ukončit.  

.



69 

 

6 Použitá literatura a prameny 

Prameny  

BACHLECHNER M., BENEDIK C., GRAF F., NIEDERSCHNEIDER F., SENFER M. 

Bausteine Geschichte 3. 1. Auflage. Österreichische Bundesverlag, Wien, 2018. ISBN 978-3-

209-09106-2.  

FRONK V., KALISTOVÁ I. Dějepis 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. upravené 

vydání. Plzeň: Fraus, 2017. ISBN 978-80-7489-273-8. 

GRAF M., VOGEL-WALDHÜTTER M., HALBARTSCHLAGER F. MEHRfach - 

Geschichte 3. Teil 1 - Wissen & Verstehen. 2. Auflage. Veritas Verlag, Linz, 2015. ISBN 978-

3-7058-9453-2. 

GRAF M., VOGEL-WALDHÜTTER M., HALBARTSCHLAGER F. MEHRfach - 

Geschichte 4. Teil 1 - Wissen & Verstehen. 5. Auflage. Veritas Verlag, 2020. ISBN 978-3-

7058-9454-9. 

PARKAN, František, Tomáš MIKESKA a Markéta KAŠPAROVÁ PARKANOVÁ. Dějepis 

9: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upravené vydání. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 

978-80-7489-291-2. 

VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 8 pro základní školy: novověk. 2. vyd. Praha: SPN - 

pedagogické nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7235-540-2. 

VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9: nejnovější dějiny: pro základní školy. 2., upravené vydání. 

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. ISBN 978-80-7235-577-

8. 

Monografie 

DMYTRASZ, Barbara, Alois ECKER a Irene ECKER. Fachdidaktik Geschichte, Sozialkunde 

und Politische Bildung. FDZ Geschichte, 2. Auflage, 2012, 130 str. 



70 

 

FRITZSCHE, K. Peter. Schulbücher auf dem Prüfstand: Perspektiven der 

Schulbuchforschung und Schulbuchbeurteilung in Europa. Frankfurt/Main: Georg-Eckert-

Inst., 1992. ISBN 978-3883042756. 

HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve 

veřejném zájmu? Historie – otázky – problémy, Public history – Dějiny ve veřejném prostoru. 

2018, č. 1, s. 15–31. 

HUDECOVÁ, Dagmar: Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. In: Historie a škola II. 

Člověk, společnost, dějiny. Praha. Pedagogika 2004, č. 3, str. 274-283.  

JULÍNEK, Stanislav. Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: Masarykova univerzita, 

2004. ISBN 80-210-3495-5. 

KÖRBER, Andreas. Historical consciousness, historical competencies – and beyond? Some 

conceptual development within German history didactics. Deutsches Institut für 

Internationale Pädagogische Forschung (DIPF). PeDocs, 2015, 56 str.  

LÉVESQUE, Stéphane a Penney CLARK. Historical Thinking: Definitions and Educational 

Applications. S. A. Metzger & L. McArthur Harris (Eds.). The Wiley International Handbook 

of History Teaching and Learning. New York, 2018, s. 119-148. 

LABISCHOVÁ, Denisa. Badatelsky orientovaná výuka – základní paradigma pro tvorbu 

moderní učebnice dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: Řada 

společenských věd. 2014, ročník 28, č.2, str. 110-127. 

LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. V 

Ostravě: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. Scripta Facultatis philosophicae 

Universitatis Ostraviensis. ISBN 978-80-7368-584-3. 

MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT, ed. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. Pedagogický 

výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-148-5.  

PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, 

autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. Edice pedagogické literatury. 

ISBN 80-85931-49-4. 



71 

 

SEIXAS, Peter a Tom MORTON. The Big Six: Historical thinking concepts. Toronto: Nelson 

Education, 2013. ISBN 9780176541545.  

Internetové zdroje 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das österreichische 

Bildungsystem [online]. [cit. 2021-02-08]. Dostupné z: https://www.bildungssystem.at/schule-

unterstufe/mittelschule (překlad SH). 

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Jarní úklid ve školním dějepisu: 

vyhodíme staré učebnice? Dějepis v 21. století [online]. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 

http://www.dejepis21.cz/jarni-uklid-ve-skolnim-dejepisu-vyhodime-stare-ucebnice. 

HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Proměna cílů historického vzdělávání v časech 

nových médií. In: NAJBERT, Jaroslav (ed.): Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální 

aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz (online). Praha 2017 [cit. 2021-02-01]. Dostupné 

z: https://historylab.cz/metodika/kapitola/ucebnice-a-historicke-vzdelavani-pro-21-

stoleti/promena-cilu-historickeho-vzdelavani-v-case-novych-medii. 

Hlavní rysy vzdělávacího systému. Eurydice [online]. [cit. 2021-02-08]. Dostupné z: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_cs. 

POHOŘELÝ, Svatopluk. Diplomová práce [email]. Message to: HRABÁKOVÁ, Simona. 

Datum odeslání: 10. 2. 2021 [cit. 2021-02-10]. 

RENNER, Michael. Diplomarbeit / Frage zu Lehrbüchern [email]. Message to: 

HRABÁKOVÁ, Simona. Datum odeslání: 11. 12. 2020 [cit. 2021-02-10]. 

SEIXAS, Peter. Historical thinking proces. The Historical Thinking project [online]. [cit. 

2021-02-03]. Dostupné z: http://historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts. 

Vzdělávací soustava. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava. 

 

 

https://historylab.cz/metodika/kapitola/ucebnice-a-historicke-vzdelavani-pro-21-stoleti/promena-cilu-historickeho-vzdelavani-v-case-novych-medii
https://historylab.cz/metodika/kapitola/ucebnice-a-historicke-vzdelavani-pro-21-stoleti/promena-cilu-historickeho-vzdelavani-v-case-novych-medii
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_cs
http://historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava


72 

 

Legislativní dokumenty 

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Lehrpläne der Mittelschulen, 

Fassung vom 10.02.2021 [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=

20007850. 

Lehrlpläne. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung [online]. [cit. 2021-

02-08]. Dostupné z: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html (překlad 

SH). 

Lehrpläne der Mittelschulen. Rechtsinformationsystem des Bundes [online]. [cit. 2021-03-

29]. Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=

20007850 (překlad SH). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2008 [cit. 

2018-03-19]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani. 

Zdroje k výukové jednotce 

Obrázky 

Autor neznámý. Leták s karikaturou Metternicha [leták]. In: VOJÁČEK, Milan. 1848 - 

Osmičky v dějinách českých zemí: doprovodná publikace k výstavě Labyrintem dějin českých 

zemí. V Praze: Národní archiv, 2018. ISBN 978-80-7469-073-0. [online]. [Cit. 24.4.2019]. 

Dostupné z: http://web.nacr.cz/vystavy/osmicky/pdf/osmicky_1848.pdf. 

Bedřich Anděl. Amazonka na barikádě [litografie]. In: Wikimedia [online]. [Cit. 16.4.2021]. 

Dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazonka_na_barik%C3%A1d%C4%9B,_Praha_

1848.jpg. 

Texty 

ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav SOUKUP. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 

Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7082-497-2. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007850
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007850
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazonka_na_barik%C3%A1d%C4%9B,_Praha_1848.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazonka_na_barik%C3%A1d%C4%9B,_Praha_1848.jpg


73 

 

BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Úvodník Národních novin. Národní nowiny [online]. Praha, 

1849. (1., 316.) [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=NarN/2.1849. 

  

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=NarN/2.1849


74 

 

7 Seznam příloh 

I. Textová příloha 1 - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: očekávané 

výstupy a učivo pro téma Rakousko-Uherská monarchie a její rozpad po 1. světové válce...... 3 

II.  Textová příloha 2 – Konkretizace kompetencí a tematická specifikace učiva pro žáky 

rakouských středních škol v otázce fungování Rakousko-Uherské a jejího rozpadu po 1. 

světové válce .............................................................................................................................. 5 

III.  Textová příloha 3 – Strukturní komponenty učebnice ...................................................... 8 

IV.  Textová příloha 4 - Metody práce s prameny dle učebnice ÖBV. .................................. 10 

 

V.  Tabulka 1 – Tabulka výsledků analýzy didaktické vybavenosti ..................................... 12 

 

VI.  Obrázek 1 - Revidovaná taxonomie vzdělávacích cílů ................................................... 14 

VII.  Obrázek 2 - Schéma vzdělávacího systému České republiky ......................................... 15 

VIII.  Obrázek 3 - Schéma rakouského vzdělávacího systému ................................................ 16 

IX.   Obrázek 5 – Německý model kompetencí ..................................................................... 17 

X.   Obrázek 4 – Německý model kompetencí (zjednodušeně) ............................................ 17 

XI.   Obrázek 6 – Srovnání Celetné ulice (FRAUS 8, str. 75) ............................................... 18 

XII.    Obrázek 7 - Vějíř z období revoluce (FRAUS 8, str .74) .............................................. 18 

XIII.   Obrázek 8 - Dobový leták s karikaturou kancléře Metternicha (FRAUS 8, str. 73) ..... 19 

XIV.   Obrázek 9 - Titulek Národních novin (FRAUS 8, str. 72) ............................................ 19 

XV.     Obrázek 10 - Požár staroměstských mlýnů (SPN 8, str. 97) ........................................ 20 

XVI.    Obrázek 11 – Návrh petice císaři z března 1848 (SPN 8, str. 97) ................................ 21 

XVII.   Obrázek 12 – Práva dle ústavy z března 1849 (SPN 8, str. 95) ................................... 21 

XVIII.  Obrázek 13 – Korunovace císařem Německa (ÖBV 3, str. 83) .................................. 22 

XIX.    Obrázek 14 – Tabulka rozdělení národů (SPN 8, str. 98) ............................................ 22 

XX.     Obrázek 16 – Karikatura z roku 1819 (MEHRFACH 3, str. 48) ................................. 23 

XXI.     Obrázek 17 – Úryvek z deníku šlechtice (ÖBV 3, str. 83).......................................... 23 



75 

 

XXII.   Obrázek 15 – Znázornění svátku práce (FRAUS 8, str. 103) ...................................... 23 

XXIII.   Obrázek 18 – Karikatura maminky Austrie (FRAUS 8, str. 102) .............................. 24 

XXIV.  Obrázek 19 – Úryvek z Palackého spisu, 1865 (FRAUS 8, str. 100) ......................... 25 

XXV.    Obrázek 20 – Plakát sociální demokracie (FRAUS 8, str. 103) ................................. 25 

XXVI.   Obrázek 21 – Dopis učitele (SPN 8, str. 121) ............................................................ 26 

XXVII.  Obrázek 22 – Mapa rozdělení Rakouska-Uherska SPN 8, str. 120) .......................... 26 

XXVIII. Obrázek 23 – Mapa národnostního složení Rakouska-Uherska (ÖBV 3, str. 87) ..... 27 

XXIX.    Obrázek 24 – Znázornění Františka Josefa I. (ÖBV 3, str. 86) ................................. 28 

XXX.      Obrázek 25 – Tabulka zvýšení gramotnosti obyvatel (ÖBV 3, str. 87) ................... 29 

XXXI.    Obrázek 26 – Mírová konference ve Versailles (FRAUS 9, str. 10)......................... 30 

XXXII.   Obrázek 27 – Národnostní složení Rakouska-Uherska (MEHRFACH 3, str. 50) .... 30 

XXXIII.  Obrázek 28 – Úryvek ze 14 bodů prezidenta Wilsona (ÖBV str. 108) .................... 31 

XXXIV.  Obrázek 29 – Poválečná karikatura z novin Chicago Tribune (ÖBV 3, str. 109) .... 31 

XXXV.    Obrázek 30 – Zasedání Společnosti národů (MEHRFACH 4, str. 7) ...................... 32 

XXXVI.   Obrázek 31 – Mapa politické situace Evropy před a po válce (MECHRFACH 4, 

str. 6)…….. ............................................................................................................................... 32 

 


