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Celkové hodnocení (slovně)  

Simona Hrabáková předkládá k obhajobě práci, která se věnuje tradičnímu tématu srovnání kvality 

dějepisných učebnic. Pro zpracování však využívá inovativních metodologických postupů, které 

zohledňují zahraniční oborově didaktické trendy výzkumů kompetencí historického myšlení. Podařilo 

se jí současně ukázkovým způsobem propojit obě studované aprobace tím, že si vybrala ke srovnání 

české a rakouské vzdělávací systémy a nabídla poučený vhled do definic oborově didaktických cílů 

v kurikulu i uplatnění konkrétní metodologie výuky dějepisu v České republice a v Rakousku.  

 

Z pozice oponenta nemohu než ocenit zodpovědný přístup k výzkumu, který se projevoval pravidelnými 

konzultacemi metody práce i průběžných tezí. Ač se to na první pohled nemusí zdát zjevné, Simona 

Hrabáková si musela vytvořit vlastní kritéria didaktického potenciálu učebnic, protože stávající 

tuzemská metodologie oborově didaktického a pedagogického výzkumu (Průcha 1998, Maňák & 

Knecht 2007) nedostatečně reflektovala konceptuální posuny v oborové didaktice dějepisu posledních 

dvou dekád. Převzala tedy model týmu kanadského didaktika Petera Seixase, doplnila ho o již existující 

soubor komponentů didaktické vybavenosti, současně zaměřila pozornost také na funkci textové a 

obrazové složky. Z tohoto hlediska se tedy jedná o práci „průkopnickou“ a může sloužit jako 

východisko pro budoucí kvalitativně zaměřené studie, jejichž cílem bude přinášet další empirická 

zjištění o potenciálu konstruktivisticky zaměřené dějepisné výuky. 

 

Samotný text analýzy je místy pro čtenáře náročný na soustředění, 25 stran textu je sice přehledně 

členěno, ale obsahová redukce by text provzdušnila a umožnila více zaměřit pozornost na vybrané 

příklady, které se staly východiskem pro formulování závěrečných tezí. I přes úctyhodný rozsah 

obrazových příloh je obtížné ověřovat platnost průběžných komentářů stran didaktického potenciálu 

jednotlivých učebnic, zejména některých konceptů historického myšlení. Jsem nicméně přesvědčen, že 

by autorka dokázala konkrétním empirickým materiálem všechna svá zobecnění obhájit. Závěrečné teze 

jsou formulovány precizně a přináší zajímavá a cenná zjištění s ohledem na badatelsky zaměřené 

vyučování. Například absence problémových otázek, nedostatečné rozpracování systému vzdělávacích 

cílů, nevhodné formy aktualizací, problematická forma výkladových textů – s tím vším se sice komunita 

oborových didaktiků a učitelů střetává už řadu let, ale pouze podobné sondy mohou jejich dojmy 

odborně doložit a být východiskem pro změny v oblasti kutikulární politiky, nakladatelské praxe nebo 

procesu schvalování ministerských doložek pro učebnice.  

 

Nízká míra progresivity učebnice nakl. Mehrfach současně upozorňuje na to, že jakoukoliv kritiku 

tuzemské nabídky učebnic je třeba nahlížet v mezinárodním kontextu. Nevyužití potenciálu učebnice 

jako média pro rozvoj historického myšlení je sice u českých učebnic výraznější, nejedná se však o 

exkluzivně český problém. Konstruktivisticky zaměřené vyučování je zkrátka náročná výzva. 

 

Doufám, že text práce se autorce podaří publikačně využít, pro tento účel navrhuji vycházet z tezí, 

vhodně je ilustrovat příklady a nebát se ani popularizující formy, která má potenciál oslovit také 

studenty učitelství a učitele z praxe. Zvolená metodologie může být současně inspirací dalšímu oborově 

didaktickému výzkumu.  

 

Vzhledem k výše řečenému samozřejmě doporučuji  diplomovou práci k obhajobě.    

  

V Českém Brodě dne 17. 5. 2021 

   

                   PhDr. Jaroslav Najbert, PhD.  

Podpis vedoucí práce  


