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Celkové hodnocení (slovně)  

   

Analýza učebnic patří k oblíbeným tématům didakticky orientovaných diplomových prací, především 

kvůli ustáleným metodologickým postupům, díky nimž je pracovní postup jasný a výsledek zaručený. 

Ani Simona Hrabáková se nevyhýbá tradici pedagogické analýzy zosobněné u nás již “klasickým” 

dílem Josefa Maňáka, Petra Knechta či Jana Průchy, doplňuje ovšem tyto tradiční postupy 

inovativními prvky využívající model historického myšlení kanadského didaktika Petera Seixase. 

Nejde přitom o žádné samoúčelné využívání “módních” didaktických trendů, východiskem k práci se 

Seixasovým konceptem je jí poučená kritika vágnosti klíčových kompetencí ve stávajícím modelu 

rámcových vzdělávacích plánů, které neumožňují konkretizovat konstruktivisticky orientovanou 

výuku dějepisu. Práce je cenná nejen kvůli originálnímu přístupu k analýze, ale díky obsáhlým 

přílohám představuje solidní vhled do podoby rakouských učebnic. 

 

Vlastní analýza je založena na srovnání oblíbených českých a rakouských učebnic, respektive třech 

témat, ve kterých se české a rakouské dějiny prolínají: Revoluce 1848, soužití národností v Rakousku-

Uhersku a rozpad Rakouska-Uherska. Autorka prochází konkrétní kapitoly a hodnotí, nakolik 

odpovídají konceptům historického myšlení. Nepřekvapivě jsou rakouské učebnice více zaměřené na 

aktivní práci s prameny, i když i ony mají řadu nedostatků (např. nedostatečné zachycení různých 

perspektiv v minulosti či často absentující etická dimenze historické interpretace). Z českých učebnic 

nejlépe vychází učebnice nakladatelství Fraus, ovšem i tu převyšují učebnice z řady ÖBV.  

 

Pozitivně hodnotím zvláště závěr analýzy, který zdůrazňuje, že dobrá didaktická vybavenost není 

zárukou badatelské výuky a aktualizace v učebnicích dějepisu často probíhá mimo rámec historického 

myšlení. V závěru své práce vytváří autorka vlastní lekci na téma “Revoluce 1848”. Ačkoli se jedná se 

o logický krok, zhodnocení provedené analýzy a přeložení vlastní alternativy ke kritizovaným 

kapitolám, domnívám se, že není nezbytný, sílu analýzy by její vynechání nijak neumenšilo. 

 

V závěru práce autorka dovozuje, že pedagogická tradice zkoumání učebnice zavedenými postupy 

(tedy skrze měření didaktického aparátu) není pro konstruktivisticky orientovanou výuku příliš 

produktivní. V tom s ní musím souhlasit. Originální teze k nimž dochází, by si zasloužily publikovat 

v odborném tisku. 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.    
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