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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Pojďme oživit nedávnou historii … aneb jak na výuku 

soudobých dějin na středních školách je pojata formou metodické příručky pro učitele 

středních škol, kteří by chtěli zajímavě, badatelsky a efektivně pojmout svou výuku 

soudobých dějin. Jsou zde nastíněny překážky, kvůli kterým se pedagogové soudobým 

dějinám vyhýbají, dále jsou v této práci porovnány a zhodnoceny učebnice dějepisu, 

jež patří mezi nejčastěji užívané při výuce na středních školách. Též je patrno, kolik 

prostoru je soudobým dějinám v těchto učebnicích věnováno a která témata soudobých 

dějin preferuje rámcový vzdělávací program. Práce je zaměřena na československé  

a české soudobé dějiny, k nimž předkládá možnosti využívání různých internetových 

platforem, jež jsou učitelům přímo určeny nebo z nich mohou čerpat inspiraci pro svou 

výuku. V neposlední řadě též nabízí několik aktivit zahrnujících práci s prameny či 

jinými dobovými artefakty, jichž lze v hodinách využít. Zároveň upozorňuje na 

možnosti tematických exkurzí s doplňujícím materiálem, kterými je možno výuku 

efektivně doplnit. V práci je představen rovněž malý výzkum, jehož úkolem je 

zmapování postoje učitelů dějepisu k výuce soudobých dějin. 
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Abstract 

The diploma thesis entitled Let's revive recent history… or how to teach contemporary 

history in secondary schools is conceived in the form of a methodological manual for 

secondary school teachers who would like to understand their teaching of 

contemporary history in an interesting, research and effective way. It outlines the 

obstacles due to which teachers avoid contemporary history, and compares and 

evaluates history textbooks, which are among the most commonly used in teaching at 

secondary schools. It is also clear here how much space is devoted to contemporary 

history in these textbooks and which topics of contemporary history are preferred by 

the framework educational program. The work is focused on Czechoslovak and Czech 

contemporary history, for which it offers the possibility of using various Internet 

platforms, which are directly intended for teachers or from them can draw inspiration 

for their teaching. Last but not least, it also offers several activities involving working 

with sources or other period artifacts that can be used in class. At the same time, it 

offers the possibility of thematic excursions with supplementary material, which can 

be used to effectively supplement teaching. The work also presents a small research, 

which aims to map the attitude of history teachers to the teaching of contemporary 

history. 
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Úvod 

             Diplomová práce s názvem Pojďme oživit nedávnou historii … aneb jak na 

výuku soudobých dějin na středních školách se týká, jak už z názvu vyplývá, 

problematiky výuky moderních dějin na středních odborných školách. Téma jsem 

zvolila na základě mé profese učitelky na střední odborné škole, kde již několik let 

dějepis vyučuji. Práci jsem pojala formou metodické příručky, zaměřila jsem se na 

doporučení, jaké metody a materiály je možné ve výuce soudobých dějin využít, aby 

byly pro žáky přínosné a zároveň přitažlivé. Domnívám se, že dějiny 20. a 21. století 

by měly zaujímat v současném dějepisném vyučování podstatně významnější pozici, 

než je tomu doposud. S nástupem a rozvojem polistopadové demokratické společnosti 

se význam výuky nejnovějších a soudobých dějin začal z pochopitelných důvodů 

zvětšovat. Souvisí to s proměnou vzdělávacích cílů dějepisného vyučování 

v současném světě, která reaguje na změny požadavků kladených dnešní společností 

na postoje a chování jednotlivce ve veřejném prostoru. Pro toto pochopení současnosti 

je nezbytné porozumět zejména tomu, co jí bezprostředně předcházelo. 

Jsem toho názoru, že studenti se v současném světě spíše setkají se jmény, jako 

je Alexander Dubček, Gustav Husák či Miloš Jakeš než například s Vladislavem I., 

Jindřichem Korutanským nebo Ladislavem Pohrobkem. Také častěji uslyší pojmy jako 

totalitní režim, socialismus, normalizace než prvobytně pospolná společnost, lenní 

systém či dominikál a rustikál. A s ovládáním milníků jako je Vítězný únor, Pražské 

jaro či Sametová revoluce by měl disponovat každý absolvent středoškolského 

vzdělávání. Znalost a porozumění soudobým dějinám pak umožňuje lepší orientaci 

v současnosti, proto je důležité jim v dnešní výuce věnovat zvýšenou pozornost.  

            A co se týká samotné výuky dějepisu, tak z vlastní zkušenosti vím, že 

mechanické memorování dat a událostí rozhodně nepřispívá k oblíbenosti tohoto 

předmětu, na druhou stranu hledání a objevování jevů a dějů, sledování vzájemných 

vztahů a souvislostí, vytváření vlastního názoru atd. může přispívat k výchově 

aktivního a schopného člověka, který porozumí současným událostem a dokáže řešit 

dnešní problémy. 

         Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. 

Teoretická část se ve dvou větších a několika dílčích kapitolách věnuje zhodnocení 

důležitosti výuky soudobých a nejnovějších dějin. Analyzuje jejich specifika, neboť se 
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v jistém smyslu od ostatních dějinných úseků výrazně odlišují, a i to ovlivňuje jejich 

výuku. Též je zaměřena na výběr učiva v současném dějepisném vyučování a na 

multiperspektivitu ve výuce dějepisu. V neposlední řadě také popisuje výukové 

metody, a to především ty aktivizující a alternativní, které počítají s aktivním 

zapojením žáků a výuku zefektivňují. Důležitým faktorem je motivace, která má 

v práci rovněž své místo.  Dále seznamuje s aktuálním pohledem na výuku soudobých 

dějin z hlediska Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století, Rámcových 

vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání i z jejich následných revizí či 

z pohledu nejčastěji využívaných učebnic dějepisu pro střední školy. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na konkrétní náměty a metody, které 

považuji za vhodné při aktivizaci studentů při jejich snaze pochopit historické 

souvislosti ve výuce československých a českých dějin ve 20. a 21. století. Objevují 

se zde příklady internetových platforem, které nabízejí řadu interaktivních  

a aktivizujících cvičení, jež mohou pedagogové ve své výuce využít. Některé jsou 

určeny přímo pro učitele dějepisu, aby jim usnadnily práci, jiné jsou obecného 

charakteru. Dále v jedné z kapitol jsou uvedeny příklady zadání a úkolů, spojených 

s prací s prameny, fotografiemi, dopisy, filmovými ukázkami, využitím informací od 

narátorů, výstavami, které se mi ve výuce středoškoláků osvědčily. Zároveň se v této 

části objevují příklady pracovních listů či testovacích úloh. Materiály jsou zaměřeny 

na klíčová období soudobých československých a českých dějin, jako je únor 1948, 

50. léta, Pražské jaro, okupace v srpnu 1968, Jan Palach, období tzv. normalizace, 

listopad 1989, rozdělení Československa, počátek třetího milénia, současný vývoj atd. 

Některá cvičení budou věnována politice, ekonomice, jiná každodennímu životu, 

kultuře, či postavení ženy ve společnosti. 

V neposlední řadě jsem provedla menší výzkum v podobě anonymního 

dotazníku mezi učiteli dějepisu středních odborných škol v Ústeckém kraji, abych 

mohla práci doplnit o jejich postřehy a názory na výuku soudobých dějin. Zajímalo 

mě, kolik času jim věnují, jaká období ze soudobých dějin ve výuce zmiňují, zda 

využívají učebnice a jaké, znají-li platformy určené pro učitele zaměřené na soudobé 

dějiny a jestli je využívají ve svých hodinách. Dále mě zajímala práce s prameny a styl 

výuky, který preferují.  
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1 Teoreticko-metodologická část 

1.1 Pramenná základna 

          V diplomové práci je využita řada pramenů - od monografií, studií, 

středoškolských učebnic, dobových textů, filmových ukázek až po oficiální 

internetové zdroje a vlastní zdroje, jako jsou fotografie, pracovní listy či různá zadání 

vhodná pro výuku. 

          Při psaní této práce mi byly nápomocny monografie, které se týkají oborové, 

moderní i obecné didaktiky, dále publikace zaměřené na aktivizující metody ve výuce 

a oficiální dokumenty, které jsou závazné pro vyučovací proces. Dále byly využity 

internetové stránky určené učitelům jako inspirace a zásobárna cvičení pro jejich 

vlastní užití ve výuce a v neposlední řadě dvě nejčastěji užívané učebnice dějepisu pro 

střední školy. 

         Obecné didaktice se věnují publikace jako je Obecná didaktika od Lucie 

Zormanové, Obecná didaktika od Jarmily Skalkové, Školní didaktika od Zdeňka 

Kalhouse. Doplnění ke zmíněné literatuře mohou tvořit následující monografie, které 

rozšiřují obzor směrem k didaktice dějepisu, ty jsou pro tuto práci stěžejní. Jedná se  

o Základy oborové didaktiky dějepisu od Stanislava Julínka či Kooperativní učení od 

Hany Kasíkové. Při zpracování tohoto tématu byly též využívány odborné publikace 

zabývajících se tématem výuky moderních dějin autorek Denisy Labischové, Dagmar 

Hudecové a Blaženy Gracové. Jedná se o knihy Nebojme se výuky moderních dějin  

z roku 2009 a Příručku ke studiu didaktiky dějepisu vydanou v roce 2008. Dalším 

dílem, které přispělo ke vzniku této práce, je kniha Roberta Stradlinga Jak učit 

evropské dějiny 20. století. Tato dvousetstránková příručka byla vydána Radou Evropy 

v roce 2003. Nelze opomenout dnes už ikonické monografie, zabývající se moderní 

výukou, jako je Moderní pedagogika od Jana Průchy (2002), Moderní didaktika 

Roberta Čapka z roku 2015 či publikaci Geoffa Pettyho Moderní vyučování (2009). 

Oporou byly rovněž didaktické publikace Daniely Dominové Aktivizující metody ve 

výuce dějepisu (2008) a Josefa Maňáka s názvem Rozvoj aktivity, samostatnosti  

a tvořivosti žáků (1998) a Alternativní metody a postupy z roku 1997. K novější 

publikaci na toto téma patří kniha autorů Tomáše Kotrby a Lubora Laciny s názvem 

Aktivizační metody ve výuce (2011).  

       Pro dílčí témata, která se zabývají již konkrétními prameny, jichž je možné ve 

výuce dějepisu využít, jsem zvolila monografie historiků z Ústavu pro studium 
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totalitních režimů, kteří se těmto metodám věnují.  

       Další skupinu literatury tvoří tituly, ze kterých jsou čerpány informace, které se 

objeví v pracovních listech pro žáky středních odborných škol. Tituly byly vybírány 

subjektivně na základě předchozích zkušeností. 

        K orientaci v pojmosloví mi vedle didaktik a monografií byl nápomocný i 

Pedagogický slovník autorů Průchy, Walterové a Mareše. 

 

1.2 Je výuka soudobých dějin důležitá? 

         Otázka, na kterou existuje snadná odpověď. Ano, je důležitá a měla by zaujímat 

nemalou část z celkového objemu školního dějepisu. Neměla by být podle mého 

názoru opomíjena a znevýhodňována na úkor starších dějin. I přesto, že konkrétní 

pedagog je „expertem“ na starověk či středověk. 

         Spolu se zdůrazňováním pozitivních výdobytků dvacátého století, mezi něž patří 

například rozmach demokracie a uznávání lidských práv a svobod, mírové využívání 

vědeckých poznatků, zlepšování životních podmínek, je třeba v oblasti vzdělávání 

vynaložit všechny síly, aby se předešlo opakování nebo popření ničivých událostí, 

které toto století poznamenaly, konkrétně holocaustu, genocid a dalších zločinů proti 

lidskosti, etnických čistek a masivního porušování lidských práv a základních hodnot.1  

        K tomu by mělo přispět povědomí žáků, kteří opouštějí střední školy a byli 

v rámci dějepisu s těmito mnohdy děsivými kapitolami dějin seznámeni. Je nutné vést 

je k akceptování dějin, k národní hrdosti, k vytvoření si morálních postojů, jež je 

budou provázet celým životem. 

1.3 Specifické rysy soudobých dějin 

         Nutno poznamenat, že školní dějepis v období útlaku a nesvobody představoval 

v systému českého školství vzdělávací obor, který měl spíše propagandistickou  

a manipulativní funkci a nebyl vnímán jako důvěryhodný.  

         Dějepis má svá specifika vzhledem ke svému výpovědnímu a výchovnému 

obsahu. Po dobu celé své existence řeší obecně tři základní problémy:  

• jak se vyrovnávat s obrovským každoročním přílivem faktografie v podobě 

narůstajícího dějepisného učiva,  

• jak vstřebávat permanentně nové výsledky historického poznání a historické vědy,  

                                                 
1 ZOUNEK, J. – ŠIMÁNĚ, M. – KNOTOVÁ, D., Normální život v nenormální době: základní školy a 
jejich učitelé (nejen) v období normalizace. 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2017. 
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• jak tyto atributy podrobit bez zaostávání výběru a vlastnímu didaktickému transferu 

do školní praxe.2 

 

         Rysem soudobých dějin je rovněž jejich problematika z hlediska obtížného 

časového vymezení, jelikož neexistuje pevný rok, u kterého lze s jistotou tvrdit, že jde 

o začátek soudobých dějin. Nejčastěji je za jejich počátek považován rok 1945, kdy 

skončila druhá světová válka.3  Stejně nesnadné je určit konec soudobých dějin, tj. 

období či rok, ke kterému by se mělo v rámci dějepisné výuky dospět. Podle platných 

rámcových vzdělávacích programů by totiž měly být ve výuce zmíněny i aktuální 

problémy současného světa. Vzhledem k tomu, že v RVP ale zároveň není pevně 

určeno, jakým rokem má končit výuka dějepisu, ukončují ji učitelé k různému období, 

které si sami vymezili ve vlastním školním vzdělávacím programu. Takže je možné 

setkat se s tím, že na některých školách končí výuka dějepisu rokem 1968 nebo 

následnou normalizací, popřípadě rokem 1989, kdy proběhla Sametová revoluce, 

někteří pedagogové se však dostanou až k rozdělení Československa v roce 1993. 

K historii nového milénia dojde jen nepatrné množství pedagogů. Příčinou, proč se 

nedaří dovést výuku do období, které by se co nejvíce blížilo současnosti, může být 

malá časová dotace vyhrazená na soudobé dějiny v učebním plánu. Ačkoliv  

z Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století vyplývá, že by součástí výuky mělo být 

také období let 1991–2009, ve kterém by měl být kladen důraz na vývoj  

v postkomunistických zemích, na evropskou integraci a transatlantickou spolupráci, 

tak realita je jiná. 

         Důvody, proč je tak obtížné učit o nedávné minulosti, nemusí být pouze čistě 

metodické. Dějiny 2. poloviny 20. století zůstávají „živé“, a to jak pro učitele, tak pro 

rodiče a prarodiče žáků a mnoho kontroverzních témat nepřestává mít politické 

konotace. Překážkou při výuce soudobých dějin je tedy malý časový odstup od vyučované 

látky, nejednotné postoje ostatních učitelů, a ne zcela jednotné hodnocení nedávné 

minulosti veřejností. 

       Nutno také konstatovat, že většina současných učitelů dějepisu si prošla 

socialistickým školstvím. Ti starší v této době vyučovali, ti mladší, kteří byli sice 

vzděláváni v demokratickém školství po roce 1989, ti starší vyučovali. Do výuky 20. 

                                                 
2 HERINK, J., Revize RVP – Člověk a společnost, Vzdělávací obor Dějepis, Praha 2019, s. 3. 
3 HAVELKA, M., Srovnání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha 
totalitarismu?. Soudobé dějiny, roč. 16, č. 4 (2009), s. 607-624. 
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století se promítá také narůstající různorodost sociokulturního prostředí, ze kterého 

žáci pocházejí, a proto může mít učitel občas obavy, aby se nedostal do střetu zájmů  

a případného sporu se žáky i s rodiči. Navíc učitelé jsou neustálými změnami často 

unaveni a raději se drží osvědčeného postupu, než aby zaváděli „něco nového“, o čem jsou 

přesvědčeni, že s příchodem jiné vlády už nemusí platit.4 

         Dalším specifikem soudobých dějin je jejich neuzavřenost. Spousta informací je 

známá a dostupná. Některé události zažili sami žáci, nebo je znají z vyprávění rodičů 

a prarodičů, ze sdělovacích prostředků či z filmů (dokumentárních i hraných). Je tedy 

potřeba věnovat zvýšenou pozornost počátečním znalostem žáků. Řada podstatných 

událostí je nedostupná – mnoho významných poznatků zůstává veřejnosti skryto (např. 

diplomatická jednání, smlouvy a protokoly). Informace jsou velice často získávány 

z médií – zvýšenou pozornost musíme věnovat kritickému přístupu k nim (v rámci 

například Mediální výchovy). Dlouhá mírová období se jeví jako nedramatická. 

Informace nejsou názorově indiferentní – citlivé otázky vyžadují specifický didaktický 

přístup.5  

        Tyto všechny obtíže a těžkosti výuku soudobých dějin bezesporu provázejí  

a u pedagogů mohou vzbuzovat obavy z konfrontací i z vlastního selhání. 

Na druhou stranu aktuálnost soudobých dějin umožňuje využívat vedle běžných 

vyučovacích metod a forem také specifické aktivizační metody, řízenou skupinovou výuku, 

exkurze, besedy s pamětníky apod., a to nejen v rámci vlastních hodin dějepisu, ale  

i v rámci projektové výuky společně s příbuznými předměty.  

1.4 Soudobé dějiny v systému současné výuky na středních školách 

        Největší vliv na proces vzdělávání obecně má zákon č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. 

školský zákon)6 a jím stanovené Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP), které 

lze přirovnat k učebním osnovám7. Příprava RVP pro obory středního vzdělávání, na 

něž se v diplomové práci zaměřím, byla zahájena v roce 2000, vyvrcholila v prosinci 

                                                 
4 MOREE, Dana, Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm. 1. vadání, 
Praha: Karolinum, 2013. 
5 HUDECOVÁ, D.-LABISCHOVÁ, D., RVP – Nebojme se výuky moderních dějin – nejnovější a 
soudobé dějiny v současném dějepisném vyučování, Praha 2009, s. 12-13. 
6 „Školský zákon stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečňuje, vymezuje práva a 
povinnosti fyzických a právnických osob zúčastněných na vzdělávání a stanovuje působnost orgánů 
vykonávajících státní správu a samosprávu ve vzdělávání.“ (Průcha, 2009)   
7 Učební osnovy – „normativní pedagogický dokument stanovující cíle, vymezující obsah, rozsah, 
posloupnost a distribuci učiva vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků a časových úseků 
vyučování.“ (Průcha, 2009)   
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2006 předáním první skupiny RVP ke schvalovacímu řízení na MŠMT. V průběhu roku 

2007 byly postupně dopracovávány RVP pro druhou vlnu schvalovacího řízení. 

Reforma probíhala postupně a výuka podle ní začala ve školním roce 2009/2010. 

Poslední vlna reformy byla ukončena ve školním roce 2011/2012. I v současné době 

jsou RVP upravovány a rozšiřovány o nové požadavky reagující na potřeby trhu  

i společnosti. Na úrovni jednotlivých škol je RVP pro obory středního vzdělávání 

konkretizován Školními vzdělávacími programy (ŠVP), které si každá škola sestavuje 

sama podle RVP, které jsou pro tvorbu závazné. Pro formulování cílů vzdělávání  

v RVP byl směrodatný Národní program rozvoje vzdělávání8. 

         Školní vzdělávací program je vizitkou konkrétní školy, jedním z předpokladů 

úspěšnosti jejích absolventů i jejího celkového obrazu ve společnosti. Je to 

pedagogický dokument, podle kterého se na škole vyučuje, zajišťuje se výchova  

a vzdělávání žáků. Nastavuje pedagogickou koncepci školy, která zohledňuje místní 

podmínky výuky a také možnosti současného a perspektivního uplatnění žáků na 

pracovním trhu v regionu. 

         Rozsah učiva ovlivňují specifické podmínky na dané škole. Učitelé posuzují, 

jaké množství látky je nezbytné pro to, aby se mohli věnovat i rozvoji žákovských 

dovedností. K tomu je zapotřebí umět využívat kvalitní vzdělávací materiály, které 

přispějí k tomu, aby se žáci orientovali v rozsahu znalostí a dovedností, jež v konečné 

fázi ovlivňuje právě učitel. V posledním roce zasaženém pandemií je více než patrné, 

že je možné učivo redukovat, aniž by se zákonitě muselo ubírat na historickém  

a kritickém myšlení žáků. Totiž výuka založená na badatelském přístupu k historii, kdy 

studenti sami pátrají prostřednictvím pramenů po stopách minulosti, kladou otázky  

a diskutují o různých postojích k mnohdy kontroverzním tématům, má ten největší 

přínos pro další život mladého člověka. Učitel při takové výuce přebírá roli moderátora 

diskuze. V této roli učitel nerezignuje na vlastní názor, ale prezentuje jej uměřeným 

způsobem, aby ponechal prostor studentům k vyjádření vlastních postojů. V rámci 

diskuze si studenti osvojují dovednosti, které souvisejí se schopností odpovědně 

formulovat vlastní názor, respektovat názor druhého, naslouchat a vést konstruktivní 

rozhovor. Učitel představuje autoritu, která v souladu s použitými metodickými 

                                                 
8 Národní program rozvoje vzdělávání – „dokument české vzdělávací politiky označovaný běžně jako 
Bílá kniha. Byl vypracován týmem odborníků na zadání MŠMT ČR, předcházela mu veřejná diskuse. 
Dokument byl schválen na zasedání vlády ČR dne 7. 2. 2001 a samostatně publikován. Obsahuje 

obecné národní cíle vzdělávání, principy vzdělávací politiky a financování.   
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postupy a vzdělávacími cíli určuje funkční minimum látky. Zároveň zasazuje 

různorodé postoje k minulosti do hodnotových souvislostí. 

        Výuka dějepisu je v RVP pro obory středního vzdělávání charakterizována takto:  

V rámcových vzdělávacích programech pro maturitní obory odborného vzdělávání je 

dějepisné učivo součástí vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. Dějepis je  

v maturitních oborech odborného vzdělávání vyučován jako samostatný předmět.  

U učebních oborů ve vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání dějepisné učivo 

téměř vůbec není (pouze v části Česká republika, Evropa a svět je probírána 

problematika současného světa, globální problémy a evropská integrace). Obecným 

cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní 

a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání kultivuje 

historické vědomí žáků (především v dějinách 20. století), a tím je učí hlouběji rozumět 

jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se 

manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.9 

       Nespornou výhodou je, že RVP uvádí, na co by měli být žáci připravováni, ale 

nikde není dáno, že si výstupy a učivo učitel nemůže proházet podle svého uvážení, 

nebo že musí probírat látku v nějakém předepsaném pořadí. Může tedy začít vznikem 

České republiky, nebo si výstupy rozházet podle témat, a tak lze například vyučovat 

blokově. Příkladem takového bloku je téma „demokracie napříč dějinami“, kde se 

budou studenti učit o demokracii ve starověkém Řecku a například třetí hodinu už 

probírat dnešní podobu demokracie. Učit dějiny chronologicky v dnešní době již není 

podmínkou. 

      Například Stradling doporučuje při výuce 20. století vybírat a kombinovat tzv. 

chronologický přístup, který je uplatňován při řazení politických událostí, s přístupem 

synchronním, kdy chronologické líčení politických událostí je přerušováno  

a doplňováno tematickými vstupy z dějin hospodářských, kulturních, sociálních, 

z dějin každodennosti, které mají dynamiku jinou.10 

 

Podle RVP pro obory středního vzdělávání směřuje vzdělávání k tomu, aby žáci 
získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:  

- využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve 

styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého 

                                                 
9 Rámcové vzdělávací programy pro obory středního vzdělávání, s. 22. 
10 STRADLING, Robert, Jak učit evropské dějiny 20. století, Štrasburk: Rada Evropy, 2003, s. 21-22. 



16 
 

politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých 

problémů právního a sociálního charakteru;  

- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. 

tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy …) a 

kombinovaných textů (např. film);  

- formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, 

praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich 

s partnery. 11 

         Následně si střední škola zvolí, zda bude výuka dějepisu u maturitních oborů 

probíhat v jednoletém nebo dvouletém kurzu. Při volbě jednoletého kurzu bývá časová 

dotace dvě hodiny týdně, v druhém případě se jedná o jednu hodinu týdně. 

 

  

                                                 
11 Rámcové vzdělávací programy pro obory středního vzdělávání, s. 23. 
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1.5 Multiperspektiva ve výuce dějepisu 

           Multiperspektivita je termín, který se více používá a méně definuje. Nicméně 

jsou pokusy popsat její hlavní rysy. K. Peter Fritzsche zdůraznil, že je to proces, 

„strategie porozumění“, ve kterém je zohledňován pohled autora (nebo jiné další 

pohledy) k pohledu svému. Proces obsahuje pochopení, že my sami máme názory, 

které jsou filtrovány naším vlastním kulturním kontextem, reflektují naše stanoviska  

a interpretace toho, co se stalo a proč, naše vlastní názory na to, co je a co není 

relevantní, ale mohou také reflektovat jiné předsudky a jednostrannosti. V tomto 

ohledu není multiperspektivita jen proces či strategie, je to také predispozice, tj. 

„schopnost a ochota posoudit situaci z různých úhlů pohledů“. Předpokladem pro to 

je: za prvé ochota akceptovat myšlenku, že jsou jiné možné cesty názorů na svět, než 

je ten náš, a že tyto názory mohou být stejně hodnotné, ale i stejně částečné; a za druhé 

ochota vmyslet se do situace toho druhého a pokusit se vidět svět jeho očima, tj. učit 

se empatii.  

         Multiperspektivita v historii a v dějepisném vyučování byla popsána S. Low-

Beerem jako proces „vidět historické události z několika perspektiv – úhlů pohledu“. 

Ve své historické práci pro Radu Evropy o školním dějepisu tvrdí, že 

multiperspektivita je pevně zakořeněna v historické metodě: „V podstatě to pramení 

ze základů historie jako vědecké disciplíny a z potřeby hodnotit historické události  

z různých stran. Všichni historikové tak činí...V historii mnohostranné přístupy jsou 

obvyklé a jsou ověřovány svědectvími, aby odpovídaly úsudkům a závěrům“.12 

          Multiperspektivita, kromě specifického kontextu s dějepisným vyučováním, 

způsobuje, že uvádí studenty do zvládnutí určitého postupu; naznačuje totiž cesty, jak 

analyzovat svědectví nebo interpretace svědectví relevantní k určité historické události 

nebo historickému vývoji, a to za takových podmínek, které jsou vynuceny hmotnými 

faktory, loajalitou pramenů, ze kterých svědectví pochází, které jsou ovlivněny 

přístupy svědků, jejich předsudky, motivací, logikou, se kterou určitou zprávu aplikují, 

když se pokoušejí vysvětlit události, a když se rozhodují, co by měli dělat, jaká 

očekávání a jaké újmy před nimi stojí, jakých kulturních struktur a tradic jsou součástí,  

a jak tedy ovlivňují jejich vnímání a interpretace, atp.13 

                                                 
12 STRADLING, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele [online]. 
Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2003. [cit. 2021-03-12]. Dostupný na: 
<http://aplikace.msmt.cz/PDF/NHStradlingMultiperspektivitave vyucovani:prirucka pro 
ucitele.pdf>https:// www.msmt.cz/file/35899,s. 10. 
13 STRADLING, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele [online]. 
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2 Aktuální pohled na výuku soudobých dějin 

2.1 Čeho chceme ve výuce dějepisu na střední škole dosáhnout? 

       Otázka, která je klíčová pro veškeré snažení pedagoga při jeho koncepci výuky. 

Jak už bylo řečeno výše, je zapotřebí, aby jeho odpověď byla v souladu s RVP i s jeho 

přesvědčením. I přesto, že humanitní předměty na středních odborných školách mají 

velmi omezený prostor a bývají často pod značným tlakem ze strany dominantních 

odborných předmětů, je nutné žáky s vnímáním historických událostí seznámit.  

A dějiny 20. století a zejména nesvobodných období v Československu i ve světě jsou 

k tomu zvlášť vhodné. Je přitom nutné mít na mysli, že dějepis stále dává smysl pouze 

zapálené menšině žáků, a proto je na učiteli, jak motivovat více žáků, aby dospěli 

k přesvědčení, že hodina dějepisu je smysluplně strávený čas, který je prostřednictvím 

nedávné minulosti učí chápat současnost. To si pochopitelně nelze zaměňovat  

s pouhou zábavou.  

        Je ale nutné mít na paměti, že například analýza a výklad pramenů je intelektuálně 

i časově výrazně náročnější než výklad v podobě předkládaných letopočtů a fakt, ale 

zato zajímavější a o to více má obohacující charakter, než si zapamatovat a následně 

pouze reprodukovat to, co řekl učitel. 

         Ambicí pedagoga by tedy měla být příprava žáků na vlastní kritické zacházení  

s otisky historie ve veřejném prostoru, a to s přihlédnutím k jeho soukromému prostoru, 

protože rodinná, případně místní paměť je jeden ze zdrojů představ o minulosti  

a identitě lidí. Na střední škole by se výuka neměla zaměřovat pouze na zjednodušenou 

akademickou historii, ale spíše na kritické posouzení vlastní identity z rodiny, blízkého 

okolí i ze ztvárnění historie v populární kultuře.14 

        Vzhledem k tomu, že trvalou pozornost společnosti stále přitahují místa tragické 

paměti, je také potřeba ovlivnit vnímání mladých lidí, jak k takovým místům 

přistupovat, zda je například vhodné dělat si zde selfie, hromadné rozverné fotky atd. 

Žáci by měli být schopni rozlišit, kdy se jedná o pietní zachycení takového místa a kdy 

naopak o zcela zesměšňující fotografii, která by neměla mít v jejich etickém vnímání 

místo. 

                                                 
Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2003. [cit. 2021-03-12]. Dostupný na: 
<http://aplikace.msmt.cz/PDF/NHStradlingMultiperspektivitave vyucovani:prirucka pro 
ucitele.pdf>https:// www.msmt.cz/file/35899,s. 51-52. 
14 ČINÁTL, Kamil a kol., Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. 1. vydání, Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2014. 
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2.2 Motivace žáků střední školy 

        Motivaci lze podle Pedagogického slovníku definovat jako „souhrn vnitřních 

 i vnějších faktorů, které vzbuzují aktivitu, dodávají energii lidskému jednání  

a prožívání, zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem, řídí jeho průběh, 

způsob dosahování výsledků a ovlivňují též způsob reagování jedince na jeho jednání 

a prožívání, jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu.“15 

        Jak přimět dospívající mládež, aby měla zájem o vzdělávání a touhu dozvědět se 

něco nového? Pokud se žáci učit nechtějí, může být podle Pettyho vzdělávání natolik 

neefektivní, že se případně nenaučí vůbec nic.16 Uměním učitelské profese je vzbudit 

u nich takový zájem, aby usoudili, že to, co se učí, se jim hodí a že studium daného 

předmětu je smysluplné. 

         Na střední škole učitel pracuje se žáky, kteří přesáhli věkovou hranici 15 let  

a posunuli se do vývojového stádia adolescence, s čímž je spojena řada 

psychologických změn. S nimi souvisí i ty týkající se motivace. V adolescentním věku 

dochází k posunu od počáteční motivace, která je převážně epizodická a situační,  

k motivaci hlubší a trvalejší, s větším zaměřením do budoucnosti.17 Příkladem rozvoje 

tohoto druhu motivace je prohlubující se zájem žáka o určitý školní předmět. Navíc 

adolescentům je příjemné, že si jich někdo všímá, a i tímto způsobem může docházet 

k posilování sebevědomí. Jedinec v tomto vývojovém období si často vybírá 

subjektivní vzory, které jej motivují k lepším výsledků. Mentální a psychický vývoj 

adolescenta se v závěru tohoto vývojového období stává stabilnější a harmoničtější. 

         Pokud chtějí žáci středních škol uspět v daném předmětu, kladou značný důraz 

zejména na své výsledky a preferují krátké a jednoduché úkoly. Ukazuje se, že při práci 

s nimi je důležitý a nezastupitelný vliv učitele. Krejčová objasňuje jeden z typických 

aspektů školní motivace středoškoláků k učení takto: „Významný úkol pro učitele 

představuje rozvoj motivace studentů, která je založena na jejich potřebě dozvědět se 

něco nového, nikoli pouze ochránit se před situacemi, které vyvolávají ohrožení ve 

smyslu negativního hodnocení, neúspěchu ve třídě apod.“ 18 

        Výše zmiňovaný americký pedagog Geoffrey Petty zkoumal problematiku 

                                                 
15 Pedagogický slovník, 2003, s. 127. 
16 PETTY, Geoffrey, Moderní vyučování, s. 53 
17 PAVELKOVÁ, Isabella, Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v 
žákovské motivaci. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, s. 113. 
18 KREJČOVÁ, Lenka, Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada Publishing, 
2011, s. 121. 
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podněcování žáků k činnosti prostřednictvím výzkumů a vytvořil přehled základních 

důvodů, kvůli kterým se žáci chtějí učit. Patří mezi ně mimo jiné: 

• Žáci se učí, protože vědí, že věci, které se učí, se jim hodí. K tomuto závěru mohou 

žáci dojít teprve tehdy, když jim dochází, jakým způsobem mohou využít konkrétního 

učiva v daném životě, když v něm spatřují smysl. Učivo jim přijde lépe uchopitelné  

a srozumitelné, a tudíž si ho lépe zapamatují. 

• Žáci se učí, protože si uvědomují, že kvalifikaci, kterou studiem získávají, se jim 

hodí. Také v tomto případě motivace žáků k učení roste z důvodu plynoucích výhod  

z učebního procesu. 

• Žáci se učí proto, že mívají při učení dobré výsledky, které jim zvyšují sebevědomí. 

Jedná se o velmi důležitý aspekt při učení, který výrazně podněcuje motivovanost žáka. 

Cítí-li se žák díky svým výsledkům ve škole úspěšný, stává se sebevědomějším  

a narůstá jeho spokojenost.19 

 

         Je však zapotřebí podotknout, že učitel se nemůže zaměřovat pouze na 

probouzení aktivity u žáků, ale musí vytvářet jejich kladný postoj k učebním 

činnostem. Nepodaří-li se mu stimulovat touhu žáka učit se, sebevětší vnější aktivita 

může být jen aktivitou formální, tedy výchovně zcela neúčinnou. Důležitým 

motivačním činitelem je učivo, které je žákům zprostředkováno zajímavě a které 

chápou jako zajímavé a užitečné.  

          Motivace se vymezuje jako souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které:  

1. vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání;  

2. zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem; 

3. řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků; 

4. ovlivňují též způsob reagování jedince na své jednání a prožívání, 

jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu.20 

 

         Přiměřeně motivovat žáky a nadchnout je pro konkrétní předmět je podstatnou 

dovedností a velkou výzvou pro každého učitele. Pokud to učitel ovládá, zvyšuje 

významně výsledky vzdělávání. Proto je velmi důležité, aby si pedagog pro každou 

vyučovací hodinu připravil nejen vlastní obsah hodiny a s ním i související kroky 

                                                 
19 PETTY, Geoffrey, Moderní vyučování. Praha:Portál, 2006, s. 219 –220. 
20 PRŮCHA, J.-WALTEROVÁ, E.-MAREŠ, J., Pedagogický slovník, Praha: Portál, 2003, s. 135. 
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směřující k vytyčenému cíli konkrétní hodiny, ale aby si připravil i způsob, jakým bude 

žáky motivovat. 

2.3 Aktivizační metody ve výuce 

            Slovo metoda vychází z řeckého slova methodos, které znamená cestu či 

postup. Metoda je tedy označení pro cestu k cíli, v případě vyučovacího procesu  

k výchovně-vzdělávacímu cíli. Výukové metody se měnily a přizpůsobovaly na 

základě požadavků společnosti a v závislosti na historickém vývoji vzdělávání.21 

           Na základě stručné analýzy hlavních faktorů a podmínek výukového procesu lze 

výukovou metodu vymezit jako uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele  

a učebních aktivit žáků směřující k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů. 22 

Současný didaktický trend v oblasti vyučovacích metod se snaží prosazovat 

takové metody, které vedou k celkovému zaktivizování práce žáka v procesu výuky  

a k jeho připravenosti k následnému celoživotnímu učení.  

            Při výběru výukové metody se řídíme několika kritérii. Patří mezi ně především 

cíle a úkoly výuky, obsah a metody daného oboru, zákonitosti výukového procesu 

(logické, psychologické, didaktické), zvláštnosti třídy, skupiny (pohlaví, etnika, 

vztahy v kolektivu), vnější podmínky (geografické, společenské prostředí, vybavenost 

školy) a samozřejmě kritéria vyplývající ze vztahu učitel – žák.23 

           Co všechno má ještě učitel zvládnout v hodinách dějepisu? Faktografii, 

rozumové postupy, práci s prameny, místní dějiny, výchovu k evropanství, komunikaci 

se žáky i mezi nimi … V dnešním pojetí představuje dějepisné vyučování souhrn 

takových metod, kde v popředí stojí hlavně požadavek na žákův samostatný úsudek  

a jeho schopnost aktualizovat historické děje. Výsledkem dobrého vyučování dějin by 

měly být hodiny, v nichž se žáci neostýchají říci svůj názor, nejsou zaskočeni otázkou, 

jak srovnat historii se současností a v nichž je komunikace dětí s učitelem nebo i mezi 

sebou přirozeným a účelným jevem. Tyto nároky se týkají jak vnější stránky vyučování 

(metod, forem a prostředků), tak obsahu (dobře připraveného učebního materiálu).24 

                                                 
21 SKALKOVÁ, Jarmila, Obecná didaktika: vyučovací proces: učivo a jeho výběr: metody: 
organizační formy vyučování. 2. rozš. aaktualiz.vyd. Praha: Grada, 2007, Pedagogika. ISBN 978-80-
247-1821-7.s. 181. 
22 MAŇÁK, Josef, ŠVEC, Vlastimil, Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.s. 23. 
23 DOMINOVÁ, Daniela, Aktivizující metody ve výuce dějepisu, Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 
s. 11. 
24 VÝCHODSKÁ, Helena, Dějepis hrou – metodické inspirace a didaktické hry. Plzeň: Krajské 
centrum vzdělávání, 2008. s. 4. 
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Základní metody užívané ve výuce zůstávají neměnné, jen se doplňují stále 

novými postupy, které vyplývají z potřeb aktuálních požadavků. V každé době se tedy 

utváří určitý soubor výukových metod, který odráží pojetí výchovně-vzdělávacího 

procesu a který se jeví jako optimální k dosažení daných cílů. Je tedy žádoucí, aby 

každý učitel ovládal všechny důležité výukové metody, které jsou pro jeho práci 

nepostradatelné, a aby je sám tvořivě aplikoval a zdokonaloval.  

Vratislav Čapek25doporučuje například pro výuku dějepisu následující metody, 

přizpůsobené obsahu učiva a schopnostem žáků: 

- prezentace učiva učitelem, včetně vyprávění příběhů, 

-  diskuze, debata o předložené otázce či materiálu, práce žáka s textem, 

- otázky a odpovědi učitele a žáka, 

- individuální či skupinová práce při řešení zadaného úkolu, 

- využití televize, videa, filmu, rozhlasu apod., 

- metody založené na ztotožnění žáka s historickou postavou, hraní  

příběhu, 

- práce v terénu, návštěva muzea či historických míst, 

- historické hry, napodobování skutečných historických situací, 

- problémové řešení zadaného úkolu podle připraveného materiálu, 

- ústní i písemné formy komunikace výsledků studia. 

Dle Průchy některé výzkumy poukazují na jistá omezení aktivizačních metod. 

I přesto, že alternativní stanoviska větší mírou podporují tvořivost žáků, jejich volnost, 

samostatnost i kladný přístup ke škole, údajně získají žáci nižší vzdělávací výsledky 

než při užívání tradičních výukových metod. Jako nejvhodnější řešení se tedy jeví 

propojení tradičních výukových metod, které jsou zaměřené spíše na získávání 

odborných informací, s metodami aktivizačními, které bezpochyby přispívají k rozvoji 

osobnosti, samostatnosti, zodpovědnosti i kreativitě žáků. 

Kotrba s Lacinou předkládají ve své publikaci analýzu srovnání výukových 

metod. Autoři mezi výhody klasických výukových metod řadí kupříkladu nízkou 

časovou náročnost na přípravu výuky i čas na realizaci výuky, ale také nenáročnost 

z pohledu materiálních potřeb, např. nízké užívání didaktických pomůcek či 

praktických ukázek. Žáci prostřednictvím užití klasických výukových metod získají 

přehledný, systematicky vytvořený zápis z vyučovací hodiny a v případě probírání 

                                                 
25 ČAPEK, Vratislav, Jak učit dějepis moderně, Praha: Akademie J.A.Komenského, 1992. 
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složitého obsahu může být užití tradiční výuky vhodnější.26 Dle mého názoru je tento 

náhled na věc sporný, neboť ne každému žákovi může pevná struktura zápisu bez 

hlubšího vysvětlení a porozumění vyhovovat. Pro pedagoga, při seznamování žáků s 

komplikovanějším obsahem, může být z časových důvodů tento způsob výuky 

přijatelnější. 

           Naopak k nezpochybnitelným výhodám aktivizačních výukových lze zařadit 

prostor, který je žákům poskytován k vyjádření vlastních názorů. Mezi klady těchto 

metod je možné zmínit rozvoj komunikace, sebepoznání i kooperace, podpora 

zodpovědnosti za vykonanou činnost, případné zvýšení sebevědomí žáků. Dále pak 

„osvojování vědomostí, dovedností, návyků a postojů v souladu s didaktickými 

zásadami (kupříkladu zásada individuálního přístupu, zásada aktivnosti, zásada 

spojení teorie s praxí, zásada uvědomělosti, zásada soustavnosti).“27 

            Při výběru výukové metody se pedagog řídí několika kritérii. Patří mezi ně 

především cíle a úkoly výuky, obsah a metody daného oboru, zákonitosti výukového 

procesu (logické, psychologické, didaktické), zvláštnosti třídy, skupiny (pohlaví, 

etnika, vztahy v kolektivu), vnější podmínky (geografické, společenské prostředí, 

vybavenost školy) a samozřejmě kritéria vyplývající ze vztahu učitel – žák.28 

           Aktivizační výukové metody nejenže svou atraktivitou, neotřelostí  

a zajímavostí motivují žáky k učení a poznávání, ale také udržují jejich pozornost, 

jelikož je aktivně zapojují do vyučovací hodiny. Cílem těchto metod je zefektivnění 

edukačního procesu, jeho výsledků a kvalitního rozvoje žáků v souladu s požadavky 

kladenými současnou společností. Žáci společně s pedagogem spolupracují na 

průběhu i obsahu výuky, na formulaci výsledků a zároveň jsou vedeni k evaluaci.        

Metody tohoto typu jsou založeny na aktivní poznávací činnosti žáků, kteří jejich 

prostřednictvím získávají nové informace, jež zpracují a zároveň si vytvoří nové 

názory, které následně začlení do celku svých dosavadních vědomostí, dovedností  

a postojů. Aktivizační metody lze rozdělit na metody diskusní, heuristické, situační, 

inscenační a didaktické hry. Rozvíjejí u žáků nejen samostatnost, ale také schopnost 

skupinové spolupráce, vzájemné komunikace i řešení problémových situací. Podporují 

                                                 
26 KOTRBA, T. - LACINA, L., Aktivizační metody ve výuce. Příručka moderního pedagoga. Brno: 
Barrister et Principal, 2011. 
27 ZORMANOVÁ, L., Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a 
konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Praha: Grada, 2012, s. 40. 
28 DOMINOVÁ, D., Aktivizující metody ve výuce dějepisu, Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 11. 
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tvořivou atmosféru ve třídě a spolupráci mezi žáky navzájem a mezi žákem  

a pedagogem. 

         Zároveň se podílejí na utváření příznivého klimatu ve třídě i na rozvoji klíčových 

kompetencí, které jsou rovněž vymezeny RVP.  Jsou však podstatně náročnější na 

přípravu učitele a jsou zde kladeny větší nároky na kázeň žáků, materiální zajištění, 

samotnou realizaci i nutnost jasně nastavených pravidel při vzdělávací činnosti.   

Pedagog při užívání aktivizačních metod ve výuce není již v centru dění, jak je tomu 

při klasických vyučovacích metodách. Stává se spíše rádcem, partnerem  

i spolutvůrcem. Měl by být schopný dopřát žákům nejen zažít pocit úspěchu, ale také 

je učit pracovat s chybou a neúspěchem. 

 

2.4 Mimotřídní výuka dějepisu 

         Jedná se o formu výuky, která probíhá ve specifickém prostředí a patří k těm 

efektivnějším formám dějepisného vyučování. 

         Při exkurzi se využívá jednak stálých a jednak speciálních expozic. Stálé 

expozice se využívají jako součást opakování a doplnění probíraného učiva. Jejich 

nevýhodou je omezenost výběru exponátů, a tím i nutnost přizpůsobit výuku 

tematickému uspořádání muzea. Efektivnější, i když oboustranně náročnější, je 

příprava speciální výstavky pro školy. Důležitá je úzká spolupráce odborných 

pracovníků, kteří zajistí výběr exponátů i z depozitářů a učitelů dějepisu, jejichž 

úkolem je zajištění výstavky po stránce metodické.29 

        Škála témat, jimiž se dnes muzea zabývají, je poměrně pozoruhodná. Relevantní 

zejména pro dějiny 20. století jsou např. muzea dopravy, vědy a techniky, průmyslu, 

války a vojenství, kultury a umění, fotografie, filmu a mnoho dalších. Byla založena 

rovněž některá muzea věnovaná kultuře a způsobu života etnických, jazykových  

a náboženských menšin. Design a provoz expozic v rámci těchto muzeí se zároveň 

vzdálil od spíše nezáživné prezentace maleb, artefaktů a úryvků z dokumentů a nabízí 

návštěvníkům řadu multimediálních expozic působících na všechny smysly 

prostřednictvím rekonstrukcí událostí, promítání diapozitivů, počítačových terminálů, 

filmů, hudby a dalších zvukových záznamů.30 

          Za exkurzní vyučování považujeme takové, při němž výuka nové látky využívá 

                                                 
29PARKÁN, Fr., Didaktika dějepisu, https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-
didaktika_dejepisu.pdf, s. 52 
30 STRADLING, R.: tamtéž, s. 102-105. 
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historických hmotných nebo písemných památek a probíhá přímo v muzeu, galerii či 

archivu. Exponáty jsou žákům volně přístupné a pracují s nimi. Mimo to lze díky 

možnostem současné techniky využívat počítačových programů, artefaktů, 

dokumentárních filmů apod.31 

         Dalšími efektivními formami spolupráce jsou odborné přednášky a besedy 

určené žákům i učitelům dějepisu. Významnou pomocí školám jsou četné publikace 

(sborníky, bibliografie, speciální edice ap.) a tiskoviny zpracovávané s ohledem na 

potřeby školy a ve spolupráci s nimi. Patří sem i spolupráce při organizování 

dějepisných soutěží.32 Konkrétní soutěže lze dohledat na platformách určených pro 

dějepisáře jako je Asociace učitelů dějepisu ČR, Dějepis 21 nebo Moderní dějiny. Také 

jsou tyto nabídky pravidelně zasílány elektronickou poštou vedení školy. 

         Ovšem je potřeba zmínit, že taková dějepisná exkurze bývá velmi často mylně 

pojímána jako výlet bez hlubšího záměru. Pak se ale z historického a edukačního 

hlediska jedná o zcela zbytečnou akci. Žáci si s větším či menším zájmem bez hlubšího 

porozumění prohlédnou vystavené exponáty a jediným skutečným efektem je pak to, 

že žákům i učitelům odpadne výuka. 

         Má-li tato forma výuky mít skutečný význam, musí být náležitě připravena. To 

v praxi znamená, že všichni její účastníci musí znát konečný cíl, jehož má být dosaženo, 

a na základě toho přesně stanovit formu, metodické pokyny a pravidla. Základním 

pravidlem pak vždy zůstává zásada přiměřenosti s ohledem na schopnosti a věk žáků.33 

         Jak uvádí Parkan, realizace mimotřídní výuky by měla mít čtyři etapy. Dokazuje 

to fakt, že se jedná o akci, která je velmi náročná na přípravu. 

a) Příprava učitele – učitel stanoví cíl v návaznosti a podle potřeb probírané látky.  

V souladu s cílem zvolí místo a objekty, které se mají stát středem pozornosti žáků. To 

předpokládá znalost instituce a možnosti jejího využití pro výuku. Pokud je to 

technicky možné, měl by sám zvolené místo navštívit předem. Na základě těchto 

zjištění stanoví, které poznatky mají žáci získat a jaký materiál bude potřeba 

shromáždit pro další výuku ve třídě. Součástí učitelovy přípravy je vypracování 

konkrétního plánu. V něm učitel určí způsob přípravy žáků, časový harmonogram  

a metody, které budou použity v průběhu výuky v konkrétní instituci. 

                                                 
31 PARKÁN, Fr., Didaktika dějepisu, https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-
didaktika_dejepisu.pdf, s. 52. 
32 Tamtéž, s. 52 
33 Tamtéž, s. 54. 
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b) Příprava žáků – žáci jsou předem seznámeni s místem, cílem a průběhem výuky ve 

vybrané instituci. Jsou seznámeni s konkrétními úkoly, které budou plnit před,  

v průběhu a po skončení výuky. Mezi ně například patří prostudování literatury, 

stanovení objektu jejich pozorování a zpracování získaných poznatků.  

c) Vlastní průběh výuky mimo třídu. 

d) Zpracování poznatků, shromážděného materiálu a jejich další využití – tato fáze 

probíhá většinou ve třídě a má dlouhodobý charakter. Jejím cílem by nemělo být pouhé 

ověření, doplnění či upřesnění získaných poznatků. Měly by se stát základnou pro 

samostatnou práci žáků, která by rozvíjela zájem o obor a současně působila v oblasti 

rozvíjení morálně-volních vlastností.34 

 

2.5 Práce s tištěnými prameny 

          Při práci s textem je podle mě důležité, aby žák textu porozuměl. Ten musí být 

na základě četby s porozuměním schopen vybrat klíčové pojmy a popsat vztahy mezi 

nimi. Též by měl být schopný obsah textu prezentovat vlastními slovy a kriticky se 

nad textem zamyslet, zhodnotit ho. V celém procesu práce s textem žák využívá 

myšlenkové operace, jako je vnímání, zapamatování, představivost, fantazie a myšlení 

a zároveň se projevují jeho emoce, které proces učení také významně ovlivňují. 

          Tvořivá práce s prameny představuje důležitou část dějepisného vzdělávání, 

neboť se zde žáci seznamují s metodami, jejichž prostřednictvím historická věda 

vytváří příběhy, jež ovlivňují naši současnost. Badatelsky orientovaná výuka může 

otřást předpokladem, že historická věda nabízí jen jeden pravdivý výklad minulosti 

a že historici veřejnosti zprostředkují, co se v dějinách skutečně stalo. Kritická reflexe 

předsudků otevírá prostor pro podporu a rozvoj historické gramotnosti. 

        Práce s původními, primárními prameny posiluje u žáků čtení s porozuměním  

a dává vzdělávání úplně jiný charakter. Žák si poznatky sám vydobude, stává se 

výzkumníkem, vědcem, archivářem, a ne pouze tupým reproduktorem selektovaných 

poznatků.35 Toto konstatování opět vede ke skutečnosti, jak by výuka dějepisu měla 

být pojímána – samostatné myšlení a správná metoda by měly být mnohem důležitější 

než znalost faktografických dat. 

           Školní historický pramen může být chápán jako jistá „stopa“ minulého dění, 

                                                 
34 Tamtéž, s. 55. 
35 PETTY, Geoffrey, Moderní vyučování. Praha: Portál, 2006, s. 353. 
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kterou lze v edukačním prostředí cíleně sledovat, objevovat, vracet se k ní či ji obrazně 

řečeno následovat. Pozorné a pečlivé následování těchto „stop“ přivádí žáka na cestu 

k historickému myšlení a vědomí. A právě cílené zacházení se školním historickým 

pramenem významnou měrou přispívá k celkově aktivnímu pojetí výuky.  

          Učitel se společně se žáky vydává stopou badatele, jelikož při své činnosti 

postupují téměř totožně. Badatel, který historický pramen začne užívat, vlastně 

podrobuje tento „dokument“ postupnému a logicky strukturovanému kritickému 

rozboru. Sleduje tak nejprve jeho vnějšní znaky jako jsou například vlastnosti jazykové, 

ale také například i to, jak byl vůbec pramen zaznamenán, předáván a uchováván. Dále 

je pochopitelně nutné, aby historik posoudil vnitřní logiku či spolehlivost pramene, 

aby si snažil položit například otázku, zda si pramen neprotiřečí v určitých částech 

apod. Stále blíže se tak badatel přibližuje k vlastní interpretaci a zařazení dokumentu 

do historického kontextu, do kterého pramen náleží.36  

          Viliam Kratochvíl, přední slovenský didaktik, předkládá modelové otázky, které 

by mohly žákům výrazně pomoci při pátrání po neznámých okolnostech  

a souvislostech konkrétního pramene. 

Pro potřeby výuky na střední škole navrhuje třináct základních otázek vhodných  

k analýze verbálního historického textu: 

• Kdo je autorem pramene?  

• Kdy byl pramen napsaný?  

• Informuje nás autor pramene jako očitý svědek, anebo má informace již od někoho 

jiného?  

• O jaký typ pramene se jedná? (Je to například dopis, smlouva, protokol, zákon, 

leták, policejní zpráva, reportáž, cestopis, politický projev, deník, úřední hlášeni 

apod.?)  

• Které historické pojmy můžeme z pramene získat?  

• Kterým slovům, jménům, pojmům nerozumíte?  

• O čem pramen vypovídá?  

• Sleduje autor nějaký záměr?  

• V kterých částech pramene uvádí autor fakta?  

                                                 
36 KRATOCHVÍL, V. – MLYNARČÍKOVÁ, H., Maturita po novom. Dejepis. Externá časť/interná 
časť. Testy, Bratislava 2007, s. 94-97. 
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• V kterých částech pramene autor hodnotí? (Je vůbec možné rozpoznat autorovo 

hodnocení?)  

• Je autor pramene nestranný, snaží se zůstat objektivní?  

• Je naopak zaujatý, straní někomu?  

• Do jaké míry je text pramene věrohodný?37 

Kratochvíl v této souvislosti odkazuje na Roberta Stradlinga, který v publikaci Jak učit 

evropské dějiny 20. století uvádí při práci s písemným školním historickým pramenem 

ještě následující otázky. Jedná se o zjišťování těchto historických problémů:  

1. Jsou fakta v tomto pramenu podporována fakty, které již znáte z jiných 

pramenů, včetně učebnice? 

2. Potvrzuje tento pramen interpretace události v jiných pramenech nebo je 

vyvrací? 

3. Jsou zde nějaké mezery v důkazech, jako chybějící jména, data nebo další fakta, 

která by vám pomohla odpovědět?38 

 

          Výběr textových pramenů záleží převážně na učiteli. Může využít texty v 

učebnicích, ale nabízí se i práce s odbornou, populárně naučnou či memoárovou 

literaturou, nebo s písemnými prameny osobní povahy, jako jsou dopisy, deníky, 

zápisky atd. Žákům se tak představuje jiný zdroj informací, které rozšiřují jeho 

představy o tom,  

z jakých publikací a dalších materiálů mohou čerpat. V případě dějepisu žák za pomocí 

jiných pramenů, než těch učebnicových lépe proniká do dané historické problematiky. 

Je též podporována jeho představivost. Otevírají se mu nové obzory a spojitosti. Učitel 

žákům pomáhá s interpretací faktů z textů a tím se snaží zabránit vzniku dezinformací. 

2.6 Práce s obrazovým materiálem 

         Na tomto místě je zapotřebí si uvědomit, že historická látka, která dostane 

konkrétní podobu, je pro žáky mnohem lépe uchopitelná a zapamatovatelná. 

         Dvojrozměrný ikonický materiál plní v dějepisném vyučování dvě základní 

funkce, a tudíž může naplňovat dva rozdílné cíle. Jednak je zcela logicky tento materiál 

chápán jako doplňující ilustrace historického jevu, která zkonkrétňuje výklad učitele, 

                                                 
37 KRATOCHVÍL ,V. – MLYNARČÍKOVÁ, H. Maturita po novom. Dejepis. Externá časť/interná 
časť. Testy, s. 99. 
38 STRADLING, Robert, Jak učit evropské dějiny 20. století, Praha 2003, s. 59. 
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a tím poskytuje žákům možnost vytvořit si konkrétnější historické představy. Druhou 

možností je využití obrazového materiálu jako zdroje získávání nových poznatků  

s cílem rozvíjet u žáka schopnost z něho vyvozovat potřebné informace o minulosti. 

Díky této funkci ikonického textu zajišťujeme vysokou mobilizaci žákových 

myšlenkových aktivit.39 

          Umožnit žákům bezprostřední kontakt s historickou skutečností je hlavním 

posláním a také předností každého obrazového materiálu. Přináší však i spoustu 

dalších výhod. V první řadě to je schopnost žáky zaujmout. I za předpokladu, že si 

vyučující připraví hodinu sebelépe, neexistuje záruka zajištění si pozornosti žáků, 

která může být vyrušována zrakovými podněty ze žákova okolí. Ve chvíli, kdy ale 

začneme v hodině pracovat s ikonickým materiálem, žákovu pozornost a zájem 

získáváme už jen z toho principu, že mu předkládáme optický podnět.40 

          Druhým cílem je využití obrazového materiálu jako zdroje nových informací. 

Zde je možné při práci s tímto druhem materiálu postupovat stejným způsobem jako  

u textu verbálního. Je vhodné začít otázkami ohledně doby vzniku, představením 

tvůrce a jeho záměru, které jsou z ikonického textu lehce čitelné.41 

           Nelze nesouhlasit se slovy Kurta Tucholského, který řekl: „Jeden obraz řekne 

více než tisíc slov.“ 42  To dokazují i výzkumy, podle kterých až 87 % informací 

přijímáme zrakem, 9 % sluchem a 4 % jinými smysly.43 Učitelé dějepisu by rozhodně 

neměli tuto skutečnost opomíjet, ba naopak obrazový materiál do dějepisné výuky 

zapojovat často, jelikož je tím naplněna zásada názornosti, kterou ve svých 

didaktických spisech prosazoval již Jan Ámos Komenský. 

          Nejdůležitějším aspektem při práci s obrazovým materiálem je jeho kvalitní 

výběr. Měl by být pro žáky vhodný, uchopitelný, vypovídající, atraktivní, zároveň 

věcně správný a přiměřený věku, splňovat kritérium srozumitelnosti symbolů, které je 

žák následně schopen interpretovat a kriticky o nich přemýšlet. Z tohoto důvodu může 

učitel využít didaktických kreseb, překreslených obrazů či fotografií, které jsou na 

                                                 
39 JULÍNEK, Stanislav a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-210-3495-5.s. 184. 
40 PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování: Praktická příručka. 1. vydání. Praha: Portál, 1996. ISBN 
80-7178-070-7. s. 271–272. 
41 Tamtéž, s. 50. 
42 http://www.mottak.cz/citaty/slovo.php 
43 PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování: Praktická příručka. 1. vydání. Praha: Portál, 1996. ISBN 
80-7178-070-7. s. 271. 
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úkor výtvarné symboliky uzpůsobeny právě ve prospěch srozumitelnosti.44 

          V této práci bude pozornost zaměřena na čtyři druhy ikonického materiálu, který 

lze v hodinách dějepisu pro zefektivnění a zpřístupnění výuky využívat. Jedná se  

o fotografii, karikaturu, komiks a plakát. 

2.6.1 Fotografie 

         V dějepisném vyučování má fotografie, konkrétně ta historická, nezastupitelné 

místo. Nejenže je velmi důležitým pramenem, který doplňuje dějiny každodennosti  

a díky ilustrujícímu charakteru je nástrojem k vytváření konkrétních historických 

představ, ale navíc je schopna vyvolat v žácích emocionální reakce na zobrazené 

události.  

          Při výběru fotografií je ale zapotřebí si vždy ujasnit, s jakým cílem je historická 

fotografie do vyučování zařazena, tedy co by mělo být výsledkem práce s tímto 

druhem ikonického materiálu. K samotnému výběru fotografií by se proto mělo 

přistupovat s předpokladem, že naplní určité vzdělávací cíle, které si učitel předem 

stanovil. Obecně ale platí, že vybraná fotografie musí být pro žáky snadno zařaditelná 

a čitelná. Dále by měla přispívat k odbourávání nežádoucích stereotypů a prezentovat 

určité historické rozpory, o kterých je nutné diskutovat a dále je interpretovat.45 

         Každá fotografie je originál, a proto je nutné s ní jako s originálem pracovat. 

Přesto je možné využít sadu obecných otázek navrženou Robertem Stradlingem, jenž 

dělí analýzu historických fotografií do tří fází:  

1. Popis - zde by žáci měli popisovat přesně to, co vidí, a nesnažit se provádět 

nejrůznější odhady, interpretační ani doplňující. K této fázi doporučuje i obecně 

využitelné otázky: 

Popište vyobrazené osoby či předměty, případně činnost osob. Jak jsou osoby či 

předměty seskupeny? Popište, co vidíte v pozadí, popředí, uprostřed, nalevo a napravo 

na fotografii? 

2. Interpretace a důkazy – pro tuto fázi doporučuje následující otázky: Jak moc jste 

si jistí? Co se podle vás děje na fotografii? Kdo jsou lidé na fotografii? Co jsou 

                                                 
44 HUDECOVÁ, Dagmar, Jak modernizovat výuku dějepisu: výchovné a vzdělávací strategie v 
dějepisném vyučování.1. vydání. Úvaly: Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-037-1.s. 48 - 49. 
45 STRADLING, Robert, Jak vyučovat evropské dějiny 20. století [online]. Praha: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, 2003. [cit. 2021-03-12]. Dostupný na: 
<http://aplikace.msmt.cz/PDF/NHStradlingJakvyucovatevropskedejiny.pdf>. s. 78 –79. 
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předměty na fotografii? V jakém roce či období byla podle vás fotografie vytvořena? 

Jaká roční doba je zobrazena na fotografii? Jde podle vás o záběr přirozené nebo 

naaranžované situace? 

3. Doplnění – zde jsou možné doplňující otázky: Napište seznam pramenů, pomocí 

kterých by bylo možné ověřit vaše závěry. Co již z dějepisného vyučování víte  

o událostech provázející scénu na fotografii? Vyvolala ve vás tato fotografie nějaké 

otázky, na které byste chtěli dostat odpověď? 46  

 

           Není nutné do dějepisného vyučování zahrnovat práci s historickou fotografií 

pouze prostřednictvím její analýzy. Lze využít i produktivní činnost v podobě 

vlastního pořizování fotografických záběrů žáky, ale i nejrůznějších úprav fotografií, 

díky kterým si žáci uvědomí, jak je jednoduché s fotografií manipulovat. Příkladem 

mohou být praktiky retušování oficiálních fotografií během Stalinovy éry (např. 

odstraňování některých nežádoucích osob z oficiálních fotografií). Jedná se o praktiky 

manipulace s fotografickými obrazy ořezem, odstranění něčeho nebo někoho pomocí 

retušování nebo zatraktivnění vzhledu některých osob, manipulace se světlem a stínem 

apod.47 

         Méně náročným využitím fotografie ve výuce je proces vytváření komentářů  

k fotografiím, které žáci či učitel obstarají k danému tématu sami. Žáci na základě 

nabytých vědomostí a dalších dostupných zdrojů vytvoří legendu. Fotografie mohou 

shromáždit do sbírky či výstavy. Zároveň mohou být využita i rodinná alba, nad 

kterými si žáci povídají o odlišném vývoji jejich rodinné historie. Popisují, co je na 

fotografii patrné a prezentují spolužákům souvislosti a fakta, která na fotografiích tak 

patrná nejsou.48 

2.6.2 Karikatura 

         Karikaturu je možné definovat jako nadsazené vylíčení určitých lidských 

charakteristických rysů nebo tělesných vlastností, případně společenských  

a politických poměrů, s cílem je zesměšnit nebo zkritizovat.49 Proto jsou karikované 

                                                 
46 Tamtéž, s. 78 – 79. 
47 Tamtéž, s. 72. 
48 ČAPEK, Robert, Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. 1. vyd. Praha: Grada, 
2015. ISBN 978-80-247-3450-7. s. 88. 
49 Viz heslo Karikatura. ČECHUROVÁ, Jana a kol., Základní problémy studia moderních  
a soudobých dějin. 1. vydání, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.  
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jevy zveličené, disharmonické a úmyslně postavené do protikladu. Ač je ale karikatura 

útočná a vysmívající se, protože využívá nadsázku, humor a ironii, může být 

publikována i tehdy, kdy by její sdělení jinou formou znamenalo například politické 

nebezpečí.50 

        Základ dobré karikatury tvoří především vtipný nápad, který autor nutně  

v samotném díle vytyčuje a zdůrazňuje. Karikatura je druhem umění, jejímž důležitým 

znakem je upřednostnění právě zmíněného nápadu před estetikou výtvarného 

provedení. Kromě symbolů a metafor jako základních rysů karikatury jsou totiž pro 

tento druh ikonického materiálu důležité zjednodušené tváře a tvary, nápadné 

zvýrazňování kontur a celková zkratkovitost.51 

         Karikatura reaguje na aktuální problémy a je tedy určena soudobému publiku. Je 

pochopitelné, že karikatura, které se smáli lidé před 50 či 100 lety, dnešního člověka 

může nechávat zcela chladným, neboť jí jednoduše neporozumí. Protože v sobě ale 

nese svědectví o historických osobnostech či událostech, můžeme ji využít jako 

historický pramen, ke kterému se řadí právě díky své aktuálnosti a rychlosti reakce na 

události a procesy.52 

         Karikaturu lze do dějepisného vyučování zařadit především proto, že je přínosem 

pro odhalení politických a sociálních názorů a postojů, které v době vzniku karikatury 

zastávala určitá část společnosti. Díky tomu u žáků posiluje představivost v oblasti 

myšlenkových souvislostí v životě soudobé společnosti. Ve srovnání s verbálním 

textem dokáže být karikatura stejně efektivní, mnohdy i efektivnější, a to především 

ve shrnování a zestručňování dané problematiky.53 

         Charakteristickým rysem karikatury je skrytá symbolika, a proto je zapotřebí 

žáky nejprve seznámit se symboly, které se mohou v karikatuře objevit. K samotné 

analýze karikatury tedy lze přistoupit až ve chvíli, kdy se žáci orientují v dané 

symbolice a jednotlivé symboly dokážou identifikovat. Podmínkou je i znalost 

                                                 
50 BONĚK, Jan, Jak pracovat s historickou karikaturou ve výuce dějepisu. Metodický portál: Články 
[online]. 06. 12. 2006, [cit. 2021-03-17]. Dostupný na: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1038/JAK-

PRACOVAT-S-HISTORICKOU-KARIKATUROU-VE-VYUCE-DEJEPISU.html>. ISSN 1802-4785.  
51 PYTLÍK, Radko, Fenomenologie humoru, aneb. Jak filozofovat smíchem. 1. vydání. Praha: 
Emporius, 2000. ISBN 80-86346-04-8. s. 74. 
52 GRACOVÁ, Blažena – LABISCHOVÁ, Denisa, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 1. vydání. 
Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-584-3.s. 106. 
53 STRADLING, Robert, Jak vyučovat evropské dějiny 20. století [online]. Praha: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, 2003. [cit. 2021-03-12]. Dostupný na: 
<http://aplikace.msmt.cz/PDF/NHStradlingJakvyucovatevropskedejiny.pdf>. s. 81. 
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historického pozadí karikovaných událostí a tělesného vzhledu osob z karikatury. 

          Podobně jako pro práci s fotografií, i pro práci s karikaturou vytvořil Robert 

Stradling soubor obecných otázek, které je možné při práci se žáky využít. I v tomto 

případě jsou pochopitelně nutné individuální úpravy při aplikaci na jednotlivé snímky 

a s ohledem na věk a schopnosti žáků. Robert Stradling zůstal u tří fází analýzy 

ikonického textu, a to popisné, interpretační a doplňující, jednotlivé otázky jsou ale  

v detailech odlišné od otázek vztahujících se k analýze fotografie: 

1. Popis – využitelné otázky: Popište postavy zobrazené na karikatuře. Jak jsou 

oblečeny? Co dělají? Jsou postavy vykresleny realisticky nebo přehnaně? Pokud jsou 

přehnané, pak jakým způsobem? Popište všechny předměty, které se objevují na 

karikatuře. Jsou vykresleny realisticky nebo přehnaně? Popište, co vidíte v pozadí, 

popředí, uprostřed, nalevo a napravo na karikatuře. 

2. Interpretace a důkazy – je možné začlenit tyto otázky: Jak moc jste si jistí? 

Dokážete rozpoznat některé postavy na karikatuře? Pokud to mají být skuteční lidé, 

uveďte jejich jméno a jejich postavení v době, kdy byla karikatura nakreslena. 

Překontrolujte datum a rok, ve kterém byla karikatura publikována. K jaké události 

nebo problematice se tato karikatura vztahuje? Co víte o této události nebo 

problematice a lidech zobrazených na této karikatuře? Co znamená popisný text této 

karikatury? Má být humorný nebo ironický? Jakým způsobem? Identifikujte symboly, 

které karikaturista používá. Proč použil tyto konkrétní symboly? Jsou postavy 

vykresleny pozitivně nebo negativně? Jaký je přístup karikaturisty k předmětu jeho 

karikatury? Je tento přístup pozitivní nebo negativní? Lichotivý nebo kritický? 

3. Doplnění – zde doporučuje následující otázky: Napište seznam dalších historických 

pramenů, které by vám pomohly ověřit vaše závěry o této karikatuře. Jak efektivní je 

tato karikatura pro dosažení daného účelu? Změnila tato karikatura vaši vlastní 

interpretaci dané události, problematiky nebo osoby, ke které se vztahuje?54 

2.6.3 Komiks 

         Konkretizovat, co to je komiks, není jednoduché, protože většina dosud 

vyřčených definic je nejednoznačná a nebere v úvahu všechny faktory týkající se 

komiksu. Encyklopedicky je komiks vykládán jako umělecké médium, ve kterém jsou 

                                                 
54 STRADLING, Robert, Jak vyučovat evropské dějiny 20. století [online]. Praha: Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, 2003. [cit. 2021-03-12]. Dostupný na: 
<http://aplikace.msmt.cz/PDF/NHStradlingJakvyucovatevropskedejiny.pdf>. s. 82 – 84. 
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za sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným 

doprovodným textem v cílených sekvencích.55 

         Obecně se tedy dá říct, že jde o grafické vyprávění, které je vyjádřeno dvěma  

a více statickými obrázky. Jednotlivé obrázky jsou vykresleny v tzv. panelech, přičemž 

tvar, velikost a uspořádání panelů záleží čistě na fantazii samotného autora. Stejně tak 

samotná náplň obrázku je záležitostí autora a je pouze na něm, na kolik bude obrázek 

realistický. Vždy se ale musí jednat o kresbu, nikoliv například o fotografii, která nemá 

v komiksu místo. 

          Obrázky na sebe navazují, čímž je zajištěno vyjádření děje a jeho vývoje v čase 

daného vyprávění. Často jsou obrázky také opatřeny textem, který je buďto popisem 

jednotlivých obrázků nebo vyjadřuje mluvené slovo či myšlenky postav z komiksu. 

Text je nejčastěji v tzv. bublinách, tedy v prostoru eliptického tvaru. Převážně platí, že 

hladké bubliny označují přímou řeč, bubliny ve tvaru obláčků naopak myšlení  

a bubliny se zubatými okraji představují reprodukovaný hlas. 

         Stejně jako v karikatuře, tak i v komiksu se nachází nepřeberné množství 

nejrůznějších symbolů, se kterými je nutné žáky ještě před samotnou četbou komiksu 

seznámit. I přesto, že je komiks vystaven neustálému podhodnocován a obecně bývá 

řazen k tzv. brakové literatuře, jeho popularita mezi čtenáři stále stoupá.  

        Vzhledem k tomu, že žáci oceňují jakékoliv vybočení z normálu, což je dokonce 

motivuje k vyššímu pracovnímu nasazení, může být občasné využití komiksu 

přínosnější, než by tomu bylo při využití běžných didaktických prostředků. Ostatně, 

pro výchovu a osvětu byl komiks využíván již ve středověku, a to především církví, 

která šíření náboženských myšlenek mezi negramotné obyvatelstvo zajišťovala právě 

prostřednictvím kreslených příběhů. 

        V dějepisném vyučování lze komiks využít jako historický pramen, pokud je 

skutečným nositelem nové informace, historickou autobiografii nebo komiksovým 

příběhem, který odpovídá historickému románu, jehož fiktivní příběh se odehrává na 

historickém pozadí.56 

         Pozitivem je také přiblížení dějin každodennosti, díky čemuž žáci poznávají 

historickou událost i z jiného úhlu. Do pozadí totiž v rámci komiksu ustupují velké 

                                                 
55 LÁDEK, Josef – PAVELKA, Robert, Encyklopedie komiksu v Československu 1945 –1989. 1. 
vydání. Praha: XYZ, 2010. ISBN 978-80-7388-462-8. s. 5. 
56 GRACOVÁ, Blažena - LABISCHOVÁ, Denisa, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 1. vydání. 
Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-584-3. s. 113. 
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politické události, a naopak je upřednostňována sociální historie. Estetika komiksu tak 

nespočívá pouze v hrdinství a ve vznešenosti, ale i v komice, grotesknosti či v hrůze  

a brutalitě.57 

         Je zapotřebí zmínit, že se jedná se o naprosto odlišný druh ikonického materiálu, 

který při zařazení do dějepisného vyučování vyžaduje zcela jiný přístup. Více než  

u jiných druhů obrazového materiálu lze jeho analýzu provádět velmi podobně jako  

u textu verbálního, neboť vypráví o historické události. Stejně jako u ostatních druhů 

ikonického materiálu, i u komiksu je možné nalézt několik doporučených obecných 

otázek, které se k jeho analýze dají využít. 

         Hans–Jürgen Pandel například pro rozbor historického komiksu navrhl 

následující postup, respektive otázky, kterých lze při práci s tímto materiálem využít: 

1. K jakému historickému období se komiks vztahuje? Ve které době vznikl? 

2. O jaké historické události vypráví? Které události stojí v popředí, o kterých se 

dozvíme „mezi řádky“? 

3. Je líčena kratší sekvence události či událost delšího trvání?  

4. Jak je možno zhodnotit vypravěčský styl? Připisuje líčení dané historické události 

nějaký smysl, poslání či morální odkaz?58  

2.6.4 Plakát 

         V současné době lze plakát charakterizovat jako prostředek masové komunikace, 

který má za úkol informovat, agitovat, vzbudit souhlas a přimět k akci. Plakát je 

převážně tvořen spojením textové a obrazové části, která je vzhledem ke snaze 

zaujmout i nezúčastněného diváka, graficky dobře promyšlená, využívající kontrastu, 

plošného vybarvení a v neposlední řadě i výrazného písma.59 

         Dobrý plakát by měl co nejvíce sdělovat a zároveň umělecky působit na své 

publikum, z čehož vyplývá, že plakát nemusí mít přímo agitační či informační funkci. 

Existují i umělecky hodnotné plakáty, které mají v současnosti status samostatného 

uměleckého díla a už jako umělecké dílo vznikají, přičemž zájem grafiků i umělců  

o žánr plakátu neustále stoupá. 

        Stejně jako karikatura a komiks, i plakát může skrývat nepřeberné množství 

                                                 
57 Tamtéž, s. 115. 
58 Tamtéž, s. 116. 
59 GRACOVÁ, Blažena – LABISCHOVÁ, Denisa, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 1. vydání. 
Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-584-3.s. 110. 



36 

 

symbolů. Mimo symboliku zmíněnou právě u dvou předešlých druhů ikonického textu, 

u karikatury a komiksu, se v plakátu více než jinde objevují hlavně komunistické 

symboly, především rudá barva například v podobě rudých hvězd a vlajek, zlatý 

východ slunce symbolizující nový úsvit komunismu nebo kladiva a srpy představující 

znaky dělnické třídy a rolnictva. Často se v agitačních plakátech, a nejen  

v komunistických, objevuje symbol ruky, ať už jako symbol hrozby komunismu nebo 

naopak hrozby kapitalismu, ochránce lidu před vykořisťováním a válkou nebo symbol 

volby a vítězství v podobě otevřené dlaně.60 

          Většina obrazového materiálu je svědectvím doby, ve které vznikal. Má 

schopnost žáky seznámit s tím, jakými prostředky bylo v dané době působeno na 

veřejné mínění. V českých dějepisných učebnicích se nejčastěji setkáváme s plakáty 

politickými, odkazujícími žáky na soudobou propagandu. Je také možné se zaměřit na 

volební plakáty, které mohou být cenným zdrojem informací o vývoji daných 

politických stran a jejich programu po Sametové revoluci až dodnes. Navíc lze získat 

přehled o obrazových a textových prostředcích, pomocí kterých bylo dosahováno 

volebního úspěchu. 

         Také v práci s plakátem je nutné provést počáteční kompletní analýzu, bez níž 

by žáci nemuseli význam plakátu pochopit, a jeho užití v dané hodině dějepisu by tak 

zcela postrádalo význam. Aby byla analýza plakátu úspěšná a správně provedená, je 

možné se držet osnovy navržené Michaelem Sauerem, který analýzu plakátu rozdělil 

na tři základní momenty: na první dojem, analýzu jednotlivých prvků a konkrétní 

interpretaci.  

1. První dojem 

 Co vás na plakátu zaujme na první pohled? 

2. Analýza jednotlivých prvků  

Námět - předměty a postavy (jedna či více), protivníci, spojenci, agresoři, oběti, 

nepřátelé, hrdinové (stereotypy, alegorie). 

Obrazové ztvárnění - proporce, perspektiva, dynamika, realistické či karikované 

znázornění, symboly atd. 

Text/písmo - množství textu, typ textu, velikost písma. 

                                                 
60 Znamení doby=Signs of the times: plakát střední a východní Evropy 1945-1995. Moravská galerie 
17. 11. 1999 –30. 1. 2000 [katalog výstavy]. Brno: Moravská galerie, 1999. 30 s. ISBN 80-7027-099-

3.s. 18. 
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Grafické prvky a symboly. 

Barva - dominující barvy, barevné plochy, barevný kontrast, barva jednotlivých 

elementů. 

Vztahy jednotlivých prvků - dominance textu či obrazu, kompozice, určitý umělecký 

styl, určitá technika (například fotomontáž či koláž). 

3. Interpretace - adresát, výpověď či poselství, intence, celkový charakter (agresivní, 

dynamický, argumentující, karikující), domnělý účinek.61 

2.7 Práce s filmovými ukázkami 
         K filmu jako nástroji výuky se v Čechách přistupuje opatrně, a to i přesto, že film 

s historickou tematikou žáky k zájmu o minulost velmi motivuje. Když však učitel 

řekne „dnes jsem pustil žákům film“, dostane se mnohdy neprávem do role 

přepracovaného či líného učitele, který si místo „smysluplného“ výkladu pouští ve 

výuce filmy. 

         Přičemž při kvalitní výuce za přispění filmové ukázky, je role učitele více než 

nezbytná, a to už v aktivitách, které samotnému sledování filmů předcházejí, jelikož 

využití určitého média s absencí jakékoliv znalosti prezentované skutečnosti může vést 

ke zmatení žáků a k předávání zkreslených informací. Povědomí o době a událostech, 

jež se ve filmu objevují, je podstatné k lepšímu pochopení a kritickému zhodnocení 

konkrétní filmové ukázky. 

Působení filmu v oblasti historie je možno rozdělit na tři základní prameny:  

a) Jednorázové programy o konkrétních událostech a otázkách, které si učitelé obvykle 

nahrají na přenosný disk, a následně ho využijí ve výuce.  

b) Historické rekonstrukce, které jsou z pohledu výuky hodnotné z mnoha důvodů - 

vyjadřují význam rozhodnutí, která byla učiněna pod tlakem, nabízejí různé úhly 

pohledu na danou událost a dialogy jsou často autentické, založené na ověřitelných 

primárních pramenech. 

c) Větší televizní série, jež bývají produkovány tak, aby se kryly s důležitými výročími, 

a následně jsou prodávány ve formě videa.  

          Užitečné pro výuku dějepisu jsou rovněž i vzdělávací zábavné programy, 

napínavé filmy, televizní seriály a situační komedie. Žákům mohou napomoci 

                                                 
61 GRACOVÁ, Blažena - LABISCHOVÁ, Denisa, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. 1. vydání. 
Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-584-3, s. 112. 
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v procesu chápání změn, v postojích veřejnosti, měnících se sociálních podmínek a 

obav ve společnosti. Tyto programy jsou navíc často snadno dostupné.  

         Pinkas ve svém článku z roku 2009 Film a dějiny v pedagogické praxi konstatuje, 

že vhodným využitím filmu jsou krátké ukázky, které nepřesahují pět minut. Tyto 

výňatky by měly být předem připravené a pedagog by měl přesně vědět, co chce 

snímkem ukázat a co chce žákům předat, o čem by měli přemýšlet. Zároveň popisuje 

základní druhy práce s filmem ve výuce. Prvním a zároveň nejčastějším způsobem 

využití filmu je ten ilustrativní, kdy se vyučující snaží poukázat na probíranou 

skutečnost, s níž chce zvýšit u žáků zájem a názornost. Podobným způsobem funguje 

například fotografie. Film ovšem zapojuje více smyslů a tím se stává účinnějším 

nástrojem. Filmovou ukázkou lze také názorněji předvést historickou událost, která je 

náročnější na žákovu představivost. Dalším způsobem užití je částečné suplování 

výkladu učitele ukázkou z filmu. Některé dokumenty mohou sloužit jako zdroj 

informací o historické události či konkrétní osobě.  

         Jinou možností je dle Pinkase využívat ukázky z filmů jako příklad různých 

interpretací jedné události. Lze porovnat dvě různé filmové ukázky s podobnou 

tematikou. Tento způsob doporučují i autoři Pinkas s Činátlem62, kteří dodávají, že 

právě vyobrazení stejné události dvěma různými způsoby podněcuje žáky k většímu 

analytickému a kritickému myšlení, jehož rozvoj je také jedním z cílů dějepisného 

vzdělávání dle RVP. Film tedy neslouží k pouhé ilustraci historické události, ale také 

k zobrazení doby, ve které ukázky vznikly, a k následné komparaci jednotlivých 

přístupů. I zkreslená filmová ukázka může fungovat jako zajímavý nástroj pro 

dějepisné vzdělávání, zde je ale opět nezastupitelná role učitele, aby dokázal 

v následné diskuzi se žáky dané nepřesnosti rozklíčovat.  

        Otázkou také je, zda je vhodnější využít ve výuce dokumentární či hraný film. 

Obecně platí, že dokumentární filmy se snaží zachytit historii tak, jak se stala. 

Rekonstrukce dějin v historických filmech se skutečnosti drží méně, jelikož je 

založená na předběžném historickém výzkumu a na následné aplikaci již známých 

informací. 

        Na historické výpravné filmy se historici a většina českých učitelů dívají spíše 

skepticky či s pobavením a dodávají, že i v případech, kdy se v nich neobjevují 

historické chyby a nepřesnosti nemohou sdělit více, než co by se dalo zjistit i z jiných 
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zdrojů. 

       Tyto filmy se obvykle více soustředí na samotný děj a zápletku než na konkrétní 

historickou událost, a i zde je důležitá doba, kdy film vznikl. Díky ní jsou ve filmu 

promítnuty nejen společenské stereotypy dané doby, ale film také dokumentuje, jak 

tehdejší společnost vnímala zobrazované období. Právě pro historické vědomí i školní 

dějepis není důležitá pouze minulost, ale i místo a doba, ze které je na minulost 

nahlíženo. 

        Ať však pedagog zvolí jakkoli pochopitelnou ukázku a má pocit, že si z ní žáci 

odnesli vše, co měli, není tomu tak. V takovém případě práce s filmem postrádá smysl. 

Vždy by měl být kladen důraz na závěrečnou analýzu zhlédnutého filmového 

materiálu a zhodnocení toho, co žáci viděli. 

        Je nutné počítat i s různými překážkami a úskalími, které s sebou užití filmů ve 

výuce přináší. Jednak je to nepřipravenost učitelů s tímto druhem materiálu pracovat, 

jednak je to práce s fikcí a se zkreslenými historickými fakty, na něž by měl pedagog 

umět reagovat a žákům je objasnit a podrobit je kritickému rozboru, pak je to též práce 

s emocionalitou, která při zhlédnutí ukázek může v žácích probouzet různé pocity.    

Vlivem emocí se jim příběhy sice lépe pamatují, ale zároveň je nutné vnímat i druhou 

stranu. Vzhledem k povaze filmů, které sloužily jako nástroj ideologické manipulace, 

tak mohou některé emoce odvádět pozornost od dějové linie. Dalším úskalím je  

i časová náročnost, a to jak vzhledem k časové dotaci výuky dějepisu na středních 

školách, tak i na přípravu učitele, protože je opět na něm, aby zvolil vhodnou ukázku, 

která bude odpovídat vzdělávacímu cíli a zároveň v žácích probudil zájem  

o probíranou historickou problematiku. A v neposlední řadě mohou být problémem  

i autorská práva.63 Nespornou výhodou pro učitele je fakt, že autorský zákon stanovuje 

výjimku pro školy, která použití filmu ve výuce povoluje.64 

        Televizní programy, seriály a filmy mohou být efektivním edukačním nástrojem 

při výuce dějepisu, ale jen pokud žáci pochopí, že televize nemusí vždy být neutrální, 

objektivní a transparentní, jak se zdá.65 

2.8 Analýza učebnic využívaných ve výuce dějepisu na SŠ 

         Tato kapitola je zaměřená na analýzu nejčastěji využívaných učebnic při výuce 

                                                 
63 Autorská práva upravuje zákon 121/2000 Sb., autorský zákon 
64 §31 odst. 1 písm. c) 
65 STRADLING, R., tamtéž, s. 159-161. 
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dějepisu na středních školách. 

         V úvodu je ovšem zapotřebí zmínit skutečnost, že na středních školách mají 

učebnice jen doporučený charakter. Ředitel školy nemá povinnost zajistit jejich 

dostatek pro každý ročník, tato zodpovědnost spočívá zcela na žácích. Učebnice ve 

vyučovacím procesu pomalu ztrácí své výsadní postavení dominantního zdroje 

informací pro žáka. Je na učiteli, do jaké míry je schopen žáky přesvědčit, aby si je 

pořídili  

a nosili ji do hodin. Často se učebnice využívají k práci s textem, ale úskalí této aktivity 

je v tom, že pokud není ve všech lavicích alespoň jedna, komplikuje to práci nejen 

učiteli. Na střední škole si žáci své učebnice kupují, a právě proto je důležité, aby učitel 

dokázal vybrat vhodnou publikaci, kterou by během výuky s žáky pravidelně využíval. 

Problémem ovšem může být, že se při jejich výběru nemá většinou o co opřít, protože 

na první pohled působí všechny přitažlivě a na předních stranách obsahují doložku 

MŠMT, která informuje o tom, že učebnice je v souladu s požadavky RVP. Jednotlivé 

učebnice se pak liší především v rozsahu učiva, v jeho zpracování a v přiměřenosti 

danému věku. Je tedy nutné poznamenat, že učitel tedy vybírá učebnici zpravidla na 

základě doporučení kolegů, jindy nemá na vybranou a spokojí se s učebnicemi toho 

nakladatelství, které tradičně zásobuje školu, ve které učí, jindy dá na svůj cit. Stejně 

tak, jako neexistuje optimální učitel, neexistuje ani dokonalá učebnice, která by plošně 

pokryla požadavky MŠMT, učitelů i žáků. Proto je dobré mít před jejich nákupem 

dostupné tituly kvalitně zmapovány. 

          Hlavním úkolem učebnice je prezentovat učivo poutavou formou (verbální i 

neverbální). Opravdu dobrá učebnice nabízí uživateli pokyny týkající se způsobu 

jejího využívání. Vytvořit kvalitní učebnici vyžaduje nesmírné množství práce. Musíme 

shromáždit velké množství materiálu: učivo, ilustrace, problémové úlohy k řešení apod.  

Z tohoto množství materiálu musíme vybrat takový, který nejvíc odpovídá stanoveným 

cílům vzdělávání v daném vyučovacím předmětu.66 

         Podle Jana Průchy je nutné učebnici chápat jako strukturovaný systém, který se 

skládá z rozmanitých komponentů. Tyto komponenty společně zakládají hlavní funkci 

učebnice, tj. být edukačním médiem. Podle toho, do jaké míry učebnice splňuje svou 

funkci výchovně-vzdělávacího média, lze usuzovat na její větší či menší didaktickou 

                                                 
66 MIKK, J., Učebnice: Budoucnost národa. In: Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007, s. 12. 
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vybavenost. Didaktická vybavenost patří k rozhodujícím prvkům, které předurčují, zda 

bude učebnice využívána v přímé výuce i při samostatné práci žáků.67 

 

        Následující rozbor je zaměřen na jejich funkce podle rozdělení D. D. Zujeva,  

v kombinaci s pojetím funkcí učebnic profesora Průchy. Analýza je strukturovaná do 

dvou částí. První část se týká zevrubného popisu každé učebnice, a to po stránce 

obsahové i grafické, sleduje její strukturu, rozsah a obsah témat, použití ilustrací, 

fotografií či časových os, dále se dotýká jazykové správnosti a stylistické úrovně textu. 

Na druhé straně je na učebnice nahlíženo z pohledu již výše zmiňovaného D. D. Zujeva. 

Zde je potřeba uvést, jakým oblastem analýzy učebnic se tento uznávaný ruský 

odborník věnuje. 

Informační funkce: učebnice vymezuje obsah vzdělávání v určitém předmětu či oboru 

vzdělávání. 

Transformační funkce: učebnice v žákům srozumitelném jazyce a adekvátní míře 

zprostředkovává poznatky vědy.  

Systematizační funkce: učebnice rozčleňuje látku mezi jednotlivé ročníky či stupně 

školy – pomáhá utvářet vzdělávací systém.  

Zpevňovací a kontrolní funkce: učebnice umožňuje žákům pod vedením učitele 

osvojovat si určité poznatky a dovednosti, procvičovat je a kontrolovat míru jejich 

osvojení. Sebevzdělávací funkce: učebnice by měla vést žáky k vlastnímu zájmu o 

studium  

a motivovat je k němu.  

Integrační funkce: učebnice napomáhá pochopení a integraci informací, které žáci 

načerpají z různých zdrojů a pramenů.  

Koordinační funkce: učebnice zajišťuje koordinaci při využívání dalších didaktických 

prostředků, které na ni navazují.  

Rozvojově výchovná funkce: učebnice pomáhá rozvíjet morální a hodnotové postoje 

žáků, přispívá k celkovému rozvoji osobnosti.68 

 

         Obě níže analyzované učebnice jsou opatřeny tzv. Schvalovací doložkou MŠMT, 

která by měla zajistit kvalitu obsahu, rozsahu, grafického zpracování, doplňujících 

                                                 
67 PRŮCHA, J., Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998, s. 94. 
68 PRŮCHA, Jan, Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, 
autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998, s. 20-21.   
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informací a zároveň by měla odpovídat věku a schopnostem žáků, pro něž je určena. 

Schvalovací doložka je součástí tzv. školského zákona - §27 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších změn.69 Schvalovací doložka MŠMT je tedy nástrojem české školské 

politiky umožňujícím alespoň částečně regulovat obsah vzdělávání na českých školách. 

Zároveň pomáhá udržovat určitou úroveň vzdělávání a zaručuje, že se do vzdělávacích 

obsahů jednotlivých předmětů nedostanou žádné extremistické a radikální postoje, 

jako např. rasismus, šovinismu a další. Dále napomáhá kontrole adekvátní náročnosti 

učebnic, jejich poutavosti a čtivosti. 

          Pro analýzu se staly východiskem tyto dvě nejčastěji využívané učebnice. Jedná 

se o učebnici autorů Vratislava Čapka a Jaroslava Pátka s názvem Dějepis pro střední 

odborné školy. Základní směry dějinného vývoje, vydané nakladatelstvím Scientia 

v roce 200170 a o učebnici autorů Petra Čorneje, Ivany Čornejové, Františka Parkana 

a Milana Kudryse vydanou pod názvem Dějepis pro střední odborné školy. České 

a světové dějiny nakladatelstvím SPN v roce 200871. 

         Publikace jsou řazeny abecedně podle příjmení autora uvedeného na prvním 

místě. Záměrně nebyly do analýzy zahrnuty učebnice, které jsou primárně určeny pro 

studenty čtyřletých gymnázií, jelikož mají odlišnou koncepci, bývají několikadílné  

a zahrnují detailnější výklad učiva. 

          Analýza zvolených učebnic si nebere za cíl zpochybnit jejich kvalitu. Obě, jak 

již bylo zmíněno výše, získaly Schvalovací doložku MŠMT a jsou dlouhodobě užívány 

na středních školách, což má vypovídající hodnotu o jejich kvalitě. Úkolem práce je spíše 

sledovat grafické, stylistické, didaktické a technické prvky každé z učebnic, srovnání 

jejich náročnosti a vhodnosti pro využití v hodinách dějepisu. Dále je sledován rozsah 

jednotlivých kapitol, který může mít vliv na plánování učiva jednotlivými učiteli. Analýza 

učebnic má poskytnout základní vhled do těchto učebnic a ukázat jejich význam pro 

vzdělávání.  

 

2.8.1 Učebnice: ČAPEK, V. – PÁTEK, J., Dějepis pro střední odborné školy. Základní 

                                                 
69 Zákony ČR online. Zákony ČR [online]. Praha, 2004, 2011 [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 
http://www.zakonycr.cz/seznamy/561-2004-sb-zakon-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim-

odbornem-a-jinem-vzdelavani-%28skolsky-zakon%29.html   
70 ČAPEK, V. – PÁTEK, J., Dějepis pro střední odborné školy. Základní směry dějinného vývoje. 
Praha: Scientia, 2001, s. 195. ISBN 80-7183-237-5. 
71 ČORNEJ, P. – ČORNEJOVÁ, I. – PARKAN, F. – KUDRYS, M., Dějepis pro střední odborné školy. 
České a světové dějiny. Praha: SPN, 2008. S. 240. ISBN 978-80-7235-382-8. 
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směry dějinného vývoje 

         Tato učebnice autorů Čapka a Pátka je členěna do 6 kapitol, které zahrnují období 

od starověku až po moderní dějiny 20. století, konkrétně do roku 1993. Dle autorů 

Učebnice má sloužit pochopení smyslu dějin.72  

         V první kapitole je žák seznámen s vymezením obsahu předmětu dějepisu a je 

mu objasněn pojem dějiny. Úvod do studia historie je pro budování historického 

vědomí žáků důležitý. Žáci se v rámci tohoto prvotního seznámení s dějepisem a 

dějinami seznámí i se základní terminologií nezbytnou pro další studium. Například 

se dozví, co je mýtus, pramen, periodizace dějin apod. V této úvodní kapitole autoři 

cílí i na hodnoty a postoje žáků tím, že se jim snaží ukázat, jak je práce historika 

důležitá a zároveň složitá. Uvádí úskalí dějin a historie jako takové – politická 

ideologizace, dějiny na objednávku, pestrost milníků jednotlivých period dějinného 

vývoje atd. Snaží se, aby žák pochopil, že se dějiny odehrávaly v konkrétním prostoru 

a čase.  

        Základní učivo je po stranách orámované červeně, standardní text je označen 

černým orámováním a rozšiřující učivo je označeno šedě. Toto grafické rozlišení 

usnadní žákům se v textu orientovat, zároveň vymezuje text určený k jednoletému  

a dvouletému kurzu.  

         Co se týká obrazového materiálu, tak učebnice na 175 stranách disponuje 196 

ilustracemi. Vzhledem k tomu, že autoři kladou důraz na české dějiny v kontextu 

evropských, tak 23 obrázků z celkového počtu jsou mapy, které zachycují právě 

převážně Evropu a České země, a to i v případě světových válečných konfliktů (jen 4 

mapy zachycují také další kontinenty). Kromě map se v učebnici nachází i další 

obrazový materiál, který je poměrně bohatý. Jedná se například o fotografie 

významných osobností, českých i zahraničních hradů a zámků, architektonických 

prvků či uměleckých děl, což poukazuje na bohatost naší i evropské kultury a na její 

kořeny. Dále autoři nezapomínají ani na přehledové tabulky. 

         Autoři si uvědomují, jak je důležité, aby si žáci formovali své postoje k minulosti 

a dokázali ji interpretovat. Tomu napomáhají otázky a úkoly nacházející se v závěru 

jednotlivých kapitol. Žáci se mají samostatně zamýšlet nad tématem, vyhledávat další 

informace ke konkrétním historickým událostem a ujasňovat si a hodnotit získané 

poznatky. Průměrný počet otázek v jednotlivých kapitolách je pět. Některé otázky mají 

                                                 
72 ČAPEK, V. – PÁTEK, J., Dějepis pro střední odborné školy. Základní směry dějinného vývoje. 
Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-237-5, s. 185.   
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ještě další podotázky. 

         Z hlediska analýzy funkcí předkládané učebnice je nutno konstatovat, že 

vymezuje obsah vzdělávání pro celý předmět dějepis na středních odborných školách, 

ať už se jedná o jednoletý nebo dvouletý kurz. Aby autoři usnadnili pedagogům 

plánování učiva, uvádí jako mezník poloviny kurzu - v případě jednoletého kurzu po 

pololetí, v případě dvouletého kurzu po ročníku – rok 1789 a s ním spojenou Velkou 

francouzskou revoluci. 

         Jazyk učebnice je naprosto srozumitelný, věcný, nové pojmy a historické 

události jsou vysvětleny dostatečně, poměr substantiv a aktivních sloves je v průměru 

vyvážený. Informační, systematizační a transformační funkci učenice splňuje.  

         Formulace otázek a úloh v závěru jednotlivých kapitol umožňuje žákům pracovat 

samostatně, nevyžaduje pomoc učitele. Otázky podporují jak sebevzdělávání žáků 

(např. jako motivace pro sepsání vlastních krátkých esejů o událostech nebo referátů  

o osobnostech zobrazených na fotografiích) a zároveň jim pomáhají získat přehled  

o tom, jak si probírané učivo osvojili. Je proto možné říci, že zpevňovací, kontrolní  

a sebevzdělávací funkci učebnice rovněž splňuje.  

        I přesto, že je učebnice určena žákům středních odborných škol, u nichž se 

primárně nepředpokládá, že by se v budoucnu historii speciálně věnovali, podmiňuje 

jejich další zájem o učení ukázkami z historických pramenů a otázkami a úlohami  

v závěru kapitol, vyžadujících vyhledávání informací mimo učebnici v dalších 

relevantních zdrojích.  

         Jak již bylo naznačeno výše, učebnice rozvíjí a vychovává žáky v otázce hodnot 

a vede je k vytváření postojů odpovídajících občanům demokratického státu. 

Historické události jsou zde popisovány objektivně a s dostatečným odstupem. Autoři 

se zdrželi osobních komentářů a soudů, které by mohly být zavádějící. Prostřednictvím 

učebnice jsou žáci vedeni k zájmu o vlastní minulost a k využívání historických 

událostí jako vzorů nebo varování při rozhodování ve svém přítomném či budoucím 

životě. 

 

2.8.2 Učebnice: ČORNEJ, P. – ČORNEJOVÁ, I. – PARKAN, F. – KUDRYS, M., 

Dějepis pro střední odborné školy. České a světové dějiny 

         Druhou analyzovanou učebnicí, která bývá užívána učiteli středních škol při 

výuce dějepisu, je učebnice kolektivu autorů vedených prof. Čornejem. Autoři se 

snažili přizpůsobit její obsah jak časové dotaci, jež je pro dějepis na středních 
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odborných školách vymezena, jak už bylo řečeno výše, u maturitních oborů na jeden, 

maximálně dva školní roky, s časovou dotací dvou nebo jedné hodiny týdně, tak 

potřebě poskytnout žákům základní vědomosti a kulturní přehled, díky němuž budou 

schopni pochopit minulost a tu následně využít jako kontext pro porozumění 

událostem probíhajícím v současnosti.  

        Vzhledem ke skutečnosti, že zaměření odborných škol je velmi pestré, nebylo pro 

autory snadné sestavit učebnici, která by vyhovovala žákům všech vzdělávacích oborů. 

Autoři zvolili delší texty, z nichž si mohou učitelé vybrat oblasti, které budou ve výuce 

upřednostňovat a využívat. Svou koncepcí má být učebnice nápomocná i žákům, kteří 

by se rozhodli pro studium na vysoké škole, neboť jim předkládá solidní politicko-

kulturní přehled, jenž budou potřebovat nejen u přijímacích zkoušek. 

          Publikace stejně jako předchozí učebnice pojímá české dějiny v kontextu dějin 

světových, a to od pravěku až po moderní dějiny 20. století, konkrétně po rok 1993. 

Dějinám 20. století je věnována ¼ učebnice, tj.74 stran. 

          Je rozdělena do 14 kapitol. Každá z nich je dále členěna průměrně do  

5 podkapitol (2-10). Jednotlivé podkapitoly mají délku 2-6 stran. Díky jejich délce lze 

během jedné vyučovací hodiny postihnout více témat nebo snáze pracovat s textem  

v rámci samostatné či skupinové práce žáků. Jednotlivé kapitoly nepojednávají jen  

o politických dějinách, ale zahrnují i dějiny kulturní a dějiny umění. Učebnice je 

oproštěna od všech doplňujících a rozšiřujících textů, neobjevují se zde žádné 

zajímavosti, medajlonky osobností, ukázky z dobových materiálů ani odkazy na 

rozšiřující literaturu či prameny. 

         Na 231 stranách učebnice je 374 ilustrací, jako jsou například dobové fotografie, 

fotografie osobností, historických budov, objevují se zde reprodukce uměleckých děl, 

karikatury, grafy. Z celkového počtu obrazového materiálu náleží 35 mapách. 

Vyobrazení jsou volena tak, aby podtrhovala text, doplňovala jej, usnadňovala jeho 

pochopení a umocňovala v žácích emoční prožitek. Mapy mají žákům ve výuce 

nahradit často chybějící dějepisné atlasy. Svým rozsahem mapy zahrnují převážně 

České země a Evropu, ostatní kontinenty jsou zobrazeny jen na 6 mapách.   

         V závěru jednotlivých podkapitol jsou vždy uvedena důležitá data 

k zapamatování, kterých je na jednu podkapitolu průměrně 5, dále následují otázky  

a úkoly, jichž je kolem 7 na jednu podkapitolu. Díky nim si žáci mohou ověřit nejen 

své znalosti, ale zároveň jsou vedeni, aby své odpovědi dokázali zdůvodnit. 

         Jednotlivé funkce učebnice jsou velmi úzce provázané. Učebnice přesně 
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vymezuje obsah vzdělávání vzdělávacího oboru dějepis pro střední odborné školy. 

Napomáhá žákům vytvořit si ucelený přehled o dějinách od pravěku až po soudobé 

dějiny. Vedle informační funkce text učebnice splňuje i transformační funkci. 

Seznamuje žáky s dějinami srozumitelným jazykem, text je vyvážený, nepřetížený 

odbornou terminologií a čtivý. Historické události jsou dávány do širších souvislostí, 

což je pro pochopení jednotlivých událostí velmi důležité. Systematizační funkci 

splňuje učebnice sama o sobě, protože vymezuje celý obsah vzdělávání na středních 

odborných školách ve vzdělávacím oboru dějepis. 

         Prostřednictvím otázek a úkolů v závěru každé podkapitoly si mohou žáci 

kontrolovat míru osvojených znalostí. Formulace otázek vychází z textu učebnice, 

nevyžaduje tedy od žáků vyhledávání informací v dalších zdrojích. Zároveň však text 

svým obsahem a grafickým zpracováním může v žácích vzbuzovat zájem o další 

studium daného tématu. Náročnost textu odpovídá středoškolské úrovni vzdělávání. 

Zpevňovací, kontrolní a sebevzdělávací funkce učebnice tedy rovněž splňuje. 

 

          Nejpodstatnějšími nedostatky analyzovaných učebnic je nedostatek možností k 

procvičování a upevňování učiva, neúplné odlišení úloh z hlediska obtížnosti, 

minimum odkazů na etické normy a společenská pravidla. Učivo je prezentováno 

z jednoho úhlu pohledu, chybí správné odpovědi a prostředky k sebehodnocení. 

Většina vyjmenovaných nedostatků se však dá kompenzovat vytvořením vhodných 

pracovních listů. 

          Je potřebné se rovněž zamyslet nad tím, proč výklad nejnovějších dějin 

v učebnicích chybí a není to pociťováno jako problém, který by bylo vhodné řešit buď 

vydáním nové učebnice, jež by zahrnovala i nejnovější dějiny, nebo vydáním doplněné 

a rozšířené podoby dosavadních učebnic. Zde je třeba upozornit na fakt, že učebnice 

dějepisu, nebo šířeji školní výuka dějepisu nebyly doposud v České republice 

předmětem konfliktu na vrcholné politické úrovni. Je ale zřejmé, že učebnicový výklad 

některých témat z období 90. let 20. století nebo začátku 21. století by v době, kdy 

přímí aktéři těchto událostí ještě ve větší míře působí v aktivní politice, by 

pochopitelně konflikt vyvolat mohl. 

          Na chybějící výklad nejnovějších dějin v učebnicích narážejí středoškolští 

studenti, kteří přehledné znalosti o období po roce 1992 potřebují například 

k maturitním či přijímacím zkouškám. Pak je opět na učiteli, aby tyto mezery vyplnil 

prostřednictvím jiných dostupných materiálů a pomocí své kreativity. 
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2.9 Pracovní listy a jejich tvorba 

          Pracovní list je didaktický prostředek, jehož texty, obrázky či schémata slouží  

v různých fázích výuky k motivaci, představení nebo opakování učiva. Mohou mít  

i další funkce, jako aktivizování žáků, diagnostiku aj. 

          Stejně jako učebnice, i pracovní listy by měly splňovat určitý druh funkcí ve 

výchovně vzdělávacím procesu. Mohou doplňovat konkrétní aktivitu při výuce nebo 

být dalším zdrojem informací pro žáky. Často bývají kombinovány s dalšími 

aktivitami, jako je práce s prameny, sledování filmové ukázky atd. Pracovní listy mají 

tu výhodu, že je možné, je podle náročnosti a zaměřenosti využít jak v určité části nebo 

fázi vyučovací hodiny, tak i v celé vyučovací hodině. Zároveň je lze zapojit do 

skupinové práce či projektové výuky. 

          Ve výchovně-vzdělávacím procesu plní pracovní listy nezastupitelnou úlohu – 

motivují žáky (zvyšují jejich zájem o předmět a vedou je k samostatnému uvažování), 

napomáhají fixaci a při opakování učiva; v neposlední řadě také slouží k diagnostice 

získaných vědomostí. Zaměřují se na ovládnutí znalostí, schopností a dovedností. 

Současným trendem je úsilí vedoucí především k celkovému zaktivizování práce žáka 

v procesu výuky a k jeho připravenosti k celoživotnímu učení.73 

          Je známo, že: Žáci často vnímají historii jako soubor různých příběhů, mezi 

kterými nejsou schopni vidět souvislosti. Stává se, že zkoušený žák pouze reprodukuje 

zápis z hodiny nebo výpisky z učebnice. V případě, že je nutné uvést po doplňující 

otázce fakta do souvislostí, není toho schopen.74 Kvalitně zpracované pracovní listy 

naproti tomu kladou důraz na samostatné získávání informací a na metodu kritického 

myšlení, která vede žáky k odhalování souvislostí, k porozumění a k vytváření 

vlastních závěrů. 

        Struktura pracovních listů může vycházet z různých koncepcí a metod. Lenka 

Mrázová ve své metodické příručce k tvorbě pracovních listů uvádí metodu kritického 

myšlení. Tato metoda je založena na cílevědomém rozvíjení kognitivních dovedností 

žáků.75 

                                                 
73 DOMINOVÁ, D., Aktivizující metody ve výuce dějepisu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 
2008, s. 11. 
74 GRACOVÁ, B. – DRAHOŠOVÁ, L. – LABISCH, M., Metodika výuky dějepisu na 2. stupni 
základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe –náměty pro začínajícího učitele. 
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s. 70 
75 MRÁZOVÁ, Lenka. Tvorba pracovních listů: metodický materiál. Brno: Moravské zemské 
muzeum, 2013, s. 16. 
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        Žáci se učí v souvislostech pomocí třífázového modelu obohaceného  

o skupinovou práci a kooperaci. Nejprve si žák vybavuje, co o problematice zná  

a vytvoří si myšlenkovou strukturu, přehodnocuje stará fakta a spojuje je s novými 

informacemi. V této fázi zvané evokace je nutno aktivizovat a motivovat žáka  

k vyjádření vlastních myšlenek a k samostatné práci. Ve druhé fázi je úkolem žáka 

uvědomit si význam, což spočívá v učení se a fixaci učiva. Závěrem je reflexe sloužící 

k upevňování učiva. Žáci by měli interpretovat a sdělovat si vzájemně nové 

poznatky.76 

        Pracovní listy jsou tvořeny vždy pro určitou skupinu žáků s konkrétními 

potřebami. Nejprve je důležité si promyslet, co pracovní listy mají obsahovat. 

Rozhodně by měly vycházet z probíraných témat. Obtížnost otázek a úloh je třeba volit 

s ohledem na různé stupně pokročilosti žáků. 

         Existují dvě základní metody tvorby pracovních listů. První metodou je tvorba 

koláže. V tomto případě se kopírují jednotlivé pasáže z učebnic nebo jiných 

výukových materiálů. Pedagog si ale může také napsat vlastní texty nebo cvičení, které 

vystříhá a nalepí podle pořadí na papír a vše zkopíruje. Výhodou je ruční dokreslování 

a dopisování. Tato metoda má nevýhodu v grafickém zpracování oproti metodě druhé 

–elektronické. Pracovní listy lze tvořit na počítači v elektronické podobě pomocí 

různých textových editorů a jiných softwarů. Obrázky se dají stáhnout z internetu nebo 

vkládat oskenované z knížek, důležité je však dávat pozor na autorský zákon.77 

       V dnešní době se pracovní listy ve výuce staly samozřejmostí i právě díky stále se 

rozvíjející informační technologii. Existuje jich velké množství v nejrůznějších 

podobách. Učitelé si pracovní listy vytvářejí buď sami, nebo využívají pracovních listů  

z jiných zdrojů. Pracovní listy většinou doplňují chybějící učební texty, mohou učivo 

aktualizovat a lze jejich pomocí učivo přizpůsobit potřebám žáků. 

        Zároveň by si učitel měl před samotnou tvorbou pracovního listu uvědomit 

vzdělávací cíle hodiny, ve které bude pracovní list využit a uzpůsobit ho zvoleným 

cílům. Také je potřeba si uvědomit, v jaké fázi vyučování budou pracovní listy 

zařazeny (motivace, expozice, opakování...), a podle toho zvolit vhodné úlohy. 

          Při vytváření pracovních listů, by měl mít učitel na paměti kritéria, která určují 

                                                 
76 ČERVENKOVÁ, Iva. 2013. Výukové metody a organizace vyučování. 1. Ostrava: Ostravská 
univerzita v Ostravě, 152 s., s. 123 
77 Příprava pracovního listu. 2013. Inkluzivní škola.cz[online]. META [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: 
http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/priprava-pracovniho-listu 
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kvalitu pracovního listu a jeho využitelnost ve výuce. 

• přehlednost (grafické zpracování, font písma, velikost písma, obrázky, zvýrazněné 

zadání), 

• chronologickou posloupnost látky, se kterou se pracuje, 

• provázanost jednotlivých úloh, 

• didakticky vhodně zvolenou náročnost úkolů, 

• střídání typu úloh a otázek, 

• jasné pokyny pro žáky (jasná a srozumitelná formulace otázek), 

• mezipředmětové vztahy, 

• aplikaci získaných vědomostí, 

• samostatnou / skupinovou práci, 

• propojení s RVP a s klíčovými kompetencemi.78 

 

2.10 Oral history ve výuce dějepisu 

        Oral history (česky orální historie) je řada propracovaných postupů, která využívá 

paměti svědků konkrétní historické události, podle stanovených postupů s nimi vede 

rozhovor a získané informace následně analyzuje a interpretuje. Tento způsob 

historické práce se u nás rozvíjí po roce 1989 a dnes je často využíván v různých 

vědeckých aktivitách.79 

         Jedná se tedy o záznam a analýzu svědectví o minulosti. Používá se při výzkumu 

nejnovějších dějin. Kritici často poukazují na nevědecký charakter této metody. 

Jednotlivá svědectví jsou velmi subjektivní, ale právě tento faktor umožňuje 

nahlédnout na to, jak lidé události vnímali, jak je hodnotili a interpretovali. Pro žáky 

má oral history mnoho výhod. Mohou bezprostředně nahlédnout na události.80 

        Oral history postihuje skupiny lidí či jednotlivce, kterým není v učebnicích 

věnován prostor. Žákům může být zprostředkováno očité svědectví například  

z internetových zdrojů nebo může vzniknout takový záznam v rámci projektového 

vyučování. Do skupiny žáků je pozván narátor, pro něhož je předem připraven soubor 

otázek, proběhne rozhovor, ze kterého je pořízen videozáznam a následně dochází 

                                                 
78 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) [online]. VÚP v Praze, 2007, s. 8-10. [cit. 
2021-03-18]. URL: http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPG_2007_06.pdf 
79  
80 LABISCHOVÁ, Denisa. GRACOVÁ, Blažena, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: 
Filozofická fakulta ostravské univerzity, 2010. ISBN: 978-807368-584-3.s. 87. 
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 k analýze nahrávky. Díky osobní zkušenosti s narátorem žák projevuje větší empatii, 

pochopení, než když se informace a zážitky dozvídá z psaného textu. Zásadním 

požadavkem je kritické hodnocení. Žáci by měli svědectví propojovat s historickými 

událostmi a kriticky na něj nahlížet. Důvodem je již výše zmiňovaná subjektivita 

respondenta.  

         Realizace metody má více částí. V přípravné části je vymezeno téma, kterým se 

budou žáci s učitelem zabývat. Žákům jsou zprostředkovány teoretické základy 

k danému tématu a zároveň jsou seznámeni se specifiky a postupy oral history. Dále 

probíhá metodická příprava, kdy je sestavena osnova a otázky strukturovaného 

rozhovoru. Zároveň je potřeba vybrat narátory. V první řadě by měli být osloveni 

příbuzní, známí, dále je vhodné se obrátit na různé spolky a domy seniorů se žádostí  

o pomoc a v poslední řadě je možné se obrátit s výzvou do tisku, internetových inzerátů 

a dalších médií.  

        Samotné dotazování by mělo probíhat na místě, které je pro narátora příjemné. 

Dotazovatel by měl působit věrohodně, mít znalosti dané historické etapy. Místo a čas 

setkání jsou přesně dohodnuty. Je vhodné přinést dar. Rozhovor je nahráván na 

diktafon, případně na kameru a v jeho průběhu si tazatel zapisuje další poznámky na 

papír, například myšlenky, které v něm odpovědi evokují.  

       Následná analýza rozhovoru musí respektovat subjektivitu respondenta, zároveň 

však musí být kriticky zhodnocen. Hodnotíme, zda se získané informace shodují  

s jinými prameny o dané události, zda respondent neprojevuje zaujatost či předsudky, 

zda se nesnaží ospravedlnit nebo zda nejsou jeho odpovědi spíše historky a zda 

události mohl opravdu zažít.81 

 

2.10.1 Témata, na něž se lze v rámci oral history zaměřit 

           V hodinách dějepisu je možné zaměřit se pomocí metod orální historie na 

témata týkajících se komunistického režimu. Mnoho narátorů z blízkého okolí žáků 

bezpochyby zažilo rok 1968, následnou normalizaci, popřípadě Sametovou revoluci 

v roce 1989.  

            Období od nástupu komunismu k moci do současnosti lze rozdělit do čtyř 

základních oblastí. 

                                                 
81 Tamtéž, s. 88-91. 
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a) Oblast politická – sem spadají významné historické mezníky let 1948 a uchopení 

moci komunisty, Pražské jaro v roce 1968 a vstup vojsk Varšavské smlouvy a 

sametová revoluce 1989, následně sem patří události po roce 1989 a rozpad 

Československa v roce 1993, vstup České republiky do NATO v roce 1999 a později 

také do Evropské unie v roce 2004. V této oblasti lze vzpomínat na významné politické 

osobnosti, jejich životní osudy nebo analyzovat názory a vzpomínky obyčejných lidí 

na komunistické představitele nebo účastníky odboje, disidenty a exulanty.  

b) Každodenní život v období tzv. normalizace – do této skupiny se dají zařadit 

různá témata v závislosti na rozhodnutí pedagoga či zájmech žáků. Jedná se například 

o postavení ženy ve společnosti, výchovu dětí, módu, ruční práce, vedení domácnosti, 

zařízení a spotřebiče, nebo je možné využít zážitky ze základní vojenské služby, denní 

režim, ubytování, kvalita jídla, propustky, dovolená, objasnění pojmu „bažanti“, 

„mazáci“ nebo fenoménu zvaném modrá knížka. Zajímavou problematikou je také 

chataření a chalupaření a s tím spojené kutilství, popřípadě „melouchaření“ atd. 

Pozornost je možné zaměřit i na povinnou školní docházku v období normalizace či 

trávení volného času, popřípadě cestování. Též by mohlo být pro žáky zajímavé téma 

nakupování a dostupný sortiment zboží. 

Pro střední odborné školy může být přínosem rovněž narátor z oboru, který konkrétní 

žáci studují, aby poznali úskalí či úspěchy v období tzv. normalizace právě z jejich 

profesního zaměření. 

c) Kultura a sport – sem je možné zařadit vzpomínky na rozhlasová a televizní 

vysílání, či chození na filmy do kina. Do kultury je možné zahrnout i hromadné oslavy 

významných komunistických svátků, jejich vnímání tehdy a dnes. Zajímavou 

problematikou je bezpochyby sport, který lze zkoumat ze dvou hledisek, a to z pohledu 

hrajících aktérů nebo optikou pasivních diváků.  

d) Regionální dějiny – zde by se mohli žáci prostřednictvím narátora seznámit s 

událostmi, které výrazně zasáhly do podoby města či regionu, ve kterém žijí. Jako je 

výstavba sídlišť, továren, moderních budov, stavba soch a pomníků, ale také bourání 

měst a mizení obcí například kvůli těžbě hnědého uhlí.  Žáci v této oblasti mají 

možnost zkoumat obraz společnosti na místních dějinách.  

 

          Robert Stradling uvádí i další témata, kterými se lze v rámci oral history 

zabývat. Jedná se například o změnu role manžela a manželky, kdy může žák 

porovnávat vyprávění prarodičů a rodičů. Změna sexuálního chování a sexuální 
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mravy, problematika antikoncepce a role svobodných matek v druhé polovině 

minulého století. Zde dochází většinou ke srovnání s dnešním pohledem na tuto 

problematiku. Dalšími okruhy, které nastínil je změna bydlení v průběhu století, 

změny v zaměstnání, kdy některé (dnes ceněné) profese upadaly.82 

 

           Jak již bylo naznačeno výše, oral history může být přínosem pro žáky v mnoha 

směrech, zároveň se ale jedná o velmi časově i technicky náročnou metodu, kterou je 

možné uskutečnit spíše v rámci projektového vyučování či dobrovolnické skupiny. 

Žákům přináší osobní zkušenost, setkání s člověkem, který zažil události, o nichž se 

učí. Historie se jim už nemusí jevit tak vzdálená a izolovaná, navíc si mohou sami 

vyzkoušet jednu z metod historického bádání. Jelikož využití orální historie přináší 

možnost konkretizovat obecné dějiny, celospolečensky významné události ukázat 

pomocí příběhu a vylíčit každodenní život. Zařazení rozhovoru s pamětníkem do 

výuky má pro žáky velký význam. Badatel, v tomto případě žák, má jedinečný pocit, 

když je přímo účasten vzniku pramene a může se setkat se svědky a aktéry událostí.83 

         Žáci, kteří si osvojují pracovní postupy orální historie, si navíc rozvíjejí 

výzkumné a komunikační dovednosti. Zejména při dílčích procesech této metody – 

jako je oslovení pamětníka, domluvení rozhovoru, vhodné formulování otázek, 

diskuze se členy skupiny i s narátorem, analýza rozhovoru. Prostřednictvím rozhovoru 

se žáci setkávají a komunikují se staršími lidmi, než jsou oni sami a tím získávají 

schopnost vcítit se do osob různých generací, pocházejících z různých sociálních  

a kulturních prostředí, mající odlišné postoje, názory, zkušenosti a rozdílný styl 

vyprávění. Žáci třídí informace plynoucí z vyprávění, hodnotí jejich přesnost  

a význam.84 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 STRADLING, Robert, Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha: MŠMT, 2003, s. 143. 
83 VANĚK, Miroslav – MUCKE, Pavel - PELIKÁNOVÁ, Hana, Naslouchat hlasům paměti. 
Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 23. 
84 STRADLING, Robert, Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha: MŠMT, 2003, s. 141. 
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3 Vybrané webové portály vhodné pro učitele dějepisu 

          Následující podkapitoly se věnují webovým portálům, které nabízejí různé typy 

cvičení za využití výše zmiňovaných typů pramenů a inspiraci pro učitele, kteří chtějí 

oživit nedávnou minulost a přiblížit ji chápání žáků. Představena budou některá 

cvičení a jejich možnosti aplikace do hodin dějepisu. Pozornost je zaměřena na 

platformu HistoryLab, Socialism Realised, ČT edu, České století, JSNS.cz. 

          Dle doporučení Rady Evropy je třeba vést žáky k tomu, aby prováděli vlastní 

výzkum v závislosti na úrovni jejich vzdělání a situaci, a podporovat tak jejich 

zvídavost a iniciativnost, pokud jde o shromažďování informací a schopnost z nich 

extrahovat hlavní fakta. 85  A k tomu směřují materiály z platforem, které budou 

následně blíže představeny. 

3.1 HistoryLab 

         HistoryLab je webová aplikace vyvíjena v rámci projektu Historylab: využití 

technologií k rozvoji historické gramotnosti a pocházející z dílny českých výzkumníků. 

Vzniká za účelem usnadnění a zefektivnění výuky dějepisu 20. století žákům  

i učitelům základních a středních škol. 86 

        Aplikace není zaměřena na memorování dat, ale právě na utváření pohledu žáků 

na konkrétní historickou událost a na rozvoj kritického myšlení a historické 

gramotnosti.  Na vývoji HistoryLab se podílí výzkumníci z Ústavu pro studium 

totalitních režimů, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Nakladatelství Fraus, s.r.o. Partnerem je 

                                                 
85Doporučení Rady Evropy o výuce dějepisu v Evropě 21. století 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-rady-evropy-o-vyuce-dejepisu-v-

evrope-21-stoleti 
86 https://historylab.cz/ 
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rovněž Český rozhlas, který přispívá cennými zvukovými nahrávkami.  

           Aplikace HistoryLab podporuje badatelskou výuku s historickými prameny 

v dějepise. Zaměřuje se na krátké 20. století a neobsahuje pouze úkoly k politickým 

dějinám, ale také k dějinám každodennosti. Nabízí učitelům a žákům bezpečné 

prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. Historici v ústavu se 

snažili vybírat takové fotografie a jiné dobové prameny, které mají koncentrovanou 

výpovědní hodnotu a budou samy o sobě na studenty silně působit (ačkoliv tento efekt 

je často zmírněn otrlostí současné mladé generace). 

          Před pár lety jsem měla příležitost zúčastnit se testování aplikace na školení  

v ÚSTRu a následně u nás ve škole přímo se svými žáky. Kromě toho, že je možné 

jednoduše hotovou aplikaci a vybrané fotografie, testy či zvukové záznamy v hodinách 

využít přímo, přístup, který je v aplikaci uplatněn, může být inspirací i k další vlastní 

práci s fotografiemi, dokumenty atd. 

        Za přispění interaktivních nástrojů žáci v této digitální dílně analyzují dobové 

dokumenty, historické fotografie, mapy, zvukové záznamy a další prameny, které jsou 

pro ně zajímavé a zároveň je vedou k pochopení nedávné minulosti. Žáci jsou během 

práce s konkrétními prameny aktivní a soustředění, a práce ve fiktivní laboratoři je pro 

ně bezpochyby přínosnější než poslouchání mnohdy nudných výkladů učitele. 

        Aplikace se osvědčuje i jako vhodný nástroj během distanční výuky. Její 

nepochybný potenciál je i v tom, že dává žákům bezprostředně zpětnou vazbu, aby 

věděli, jak byli v práci s konkrétními prameny úspěšní. V současné době obsahuje 68 

tematických cvičení, která jsou ale stále průběžné doplňována. Zahrnuje úlohy  

k československým, resp. českým i světovým dějinám, které mají různou informační  

i časovou náročnost. 

S připravenými materiály je možné pracovat: 

1. frontálně s celou třídou,  

2. skupinově u počítačů,  

3. individuálně, v rámci domácí přípravy. 

      Hlavní výhodou aplikace je princip práce, jež vychází z několika prostých úkonů, 

které každý žák zvládne i bez znalosti historického kontextu. Resp. se může skrze tyto 

činnosti k historickému kontextu pramene přirozeně propracovat. Jsou to: popis, 

srovnání a rozbor. 
       V případě například fotografie je možné na HistoryLabu najít 4 různé cesty  

k historickému sdělení: 
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Popis - na základě popisu fotografie se vyvozují další historické souvislosti či 

okolnosti a důvody vzniku fotografie (její historický význam). 

Porovnávání - porovnáním dvou různých fotografií ze stejného místa žáci odvozují, 

co se v místě zásadního změnilo či stalo. 

Pátrání - z několika fotografií se snaží žáci objasnit (často s pomocí internetu), k čemu 

podivná zobrazená věc nebo situace mohla sloužit, k čemu mohla být východiskem. 

Chronologie - více fotografií (může být z jednoho místa i nemusí) žáci ve finálním 

kroku cvičení srovnají chronologicky za sebou, jak vyobrazené události postupovaly. 

 

3.1.1 Příklad cvičení z webu HistoryLab 

Práce s dobovou fotografií 
 

Obr. č. 1 Korejský chlapec (zdroj: HistoryLab) 
 

         Práce s touto fotografií může probíhat frontálně. Učitel žákům promítne 

fotografii na počítači propojeném s interaktivní tabulí korejského chlapce 

v československé škole. Žáci v tento okamžik ještě většinou netuší, že se jedná zrovna 

o chlapce z Koreje. Na zdi třídy visí portréty Stalina a Gottwalda, přičemž ten první je 

označen černou páskou. Žáci mají přijít na to, v jakém období snímek vznikl. Čeká je 
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pátrání po sledu historických událostí. Nakonec zjistí, že fotka musela vzniknout 

v krátkém období mezi Stalinovou a Gottwaldovou smrtí, tedy mezi 5. a 14. březnem 

1953. V rámci tohoto „objevu“ je možné připomenout tyto dva představitele 

komunistických represí a jejich činy. Zároveň si mohou všimnout oblečení, částečného 

vybavení třídy apod. 

         Další přemýšlení a pátrání se týká asijského chlapce před tabulí. Žáci většinou 

vycházejí ze svých současných zkušeností a často tipují, že jde o Vietnamce. V případě 

nezdarů je zapotřebí, aby jim vyučující prozradil, že se jedná o korejského chlapce,  

a připomene, že se nacházíme v roce 1953, kdy Československá vláda pozvala do 

Československa na 200 korejských dětí, které následně umístila do lázní Houšťka  

u Staré Boleslavi. Mezi dětmi byli i partyzáni s vyznamenáním za statečnost. Dostane 

se tak ke korejské válce a k výkladu o ní. Zde už je patrná určitá paralela, takže je 

možné a vlastně žádoucí zahájit diskusi o žhavých otázkách dneška, o imigrantech  

v českých školách a o jejich důvodech, proč tu chtějí žít. Proč je možné se v naší zemi 

setkat s Vietnamci, Ukrajinci či třeba Syřany. Rozběhne se živá debata, protože  

k tomuhle tématu má každý žák co říct, každý zná ze školy nějakého cizince a často se 

seznámil i s jeho osobní historií, každý sleduje média. 

         Práce není náročná časově, reaguje na současné trendy, propojuje soudobou 

historii se současností a nechává prostor žákům k vyjádření svých postojů  

a k pochopení důvodů imigrace a morálních aspektů tohoto fenoménu. 

 

3.2 Socialism Realised 

        Socialism Realized je projekt, který inovativně pracuje s historií východního 

bloku nejen pokud jde o obsah, ale také o to, jakým způsobem ho předkládá uživatelům. 

Web obsahuje materiál, který byl upraven tak, aby odpovídal nejaktuálnějším trendům 

v pedagogice, aby zaujal i ty, jejichž primární zájmy nespočívají zrovna v oblasti 

historie. Tato platforma je sice vedena v angličtině, což může být pro některé učitele 

odrazující, ale filmové ukázky jsou v češtině a ovládání této aplikace je intuitivní. 

Podnětné pro naše prostředí je skutečnost, že právě na československém příkladu jsou 

zde popisována specifika života ve východním bloku. Tento materiál se pokouší oživit 

zkušenosti, myšlenky, pocity a problémy lidí, kteří žili během této éry. Úkolem je tedy 

reprodukovat složitost a dilemata života v socialismu. 
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         Socialism Realized nabízí strukturovanou databázi různých pramenů - dobových 

i současných filmů, archivních dokumentů, dokumentů osobní povahy a fotografií. 

Stejně jako u jakékoli jiné databáze existuje několik způsobů, jak prozkoumat její 

obsah, k tomu slouží tzv. Katalog nebo Cesty. Orientace je strukturována tak, aby 

vyhovovala potřebám různých uživatelů - studentům historie, či učitelům, kteří hledají 

materiál pro své hodiny. 

         Základním principem poznání je analýza historických pramenů, doplněných 

doprovodnými otázkami a texty. Uživatelé jsou směřováni k širším souvislostem 

prostřednictvím odkazů vedoucích mezi perspektivami a epochami v katalogu. 

Například lze vyhledat materiál o konkrétním období pomocí filtru epocha a poté 

pomocí filtru perspektiva zvolit úhel, pod kterým chce uživatel období zobrazit. Je 

možné využít čtyři různé pohledy a sedm epoch pohybujících se od roku 1950 do roku 

1989. Obsah je zde uspořádán chronologicky. Pracuje se s vybranými prvky, které jsou 

klíčové pro československou komunistickou minulost, ale zároveň poukazují na 

podobnosti či rozdíly mezi jednotlivými komunistickými režimy v Evropě. Zdroje 

byly vybrány tak, aby ilustrovaly co možná nejkomplexněji obraz daného období.87 

          Cílem aplikace není jen prohloubit znalosti o konkrétní kapitole historie, ale také 

vytvořit prostor pro porozumění minulosti a způsobům, jakými jsou dějiny 

konstruovány. Práce s těmito prameny vede uživatele k větší kompetenci v kritickém 

myšlení a v analytických metodách, které jsou obohacují i při přemýšlení o 

současnosti. Je zde poukázáno na složité příčiny historických jevů. Otázky směřují ke 

srovnání minulosti a současnosti, a tím k uvědomění si specifik jednotlivých období. 

Socialism Realized může být tedy pojímán jako projekt rozvíjející občanské 

kompetence a zároveň varující před ideologickou manipulací ze strany státu nebo 

médií a represivními praktikami, jež k tomu patří. Dalším možným cílem je rovněž 

vzbudit zájem o historii východního bloku a zamyslet se nad nejasnými souvislostmi 

minulosti a nad tím, jak to lidé vnímali tehdy a jak to vnímají dnes. 

 

3.2.1 Příklad cvičení z webu Socialism Realized 

Práce s filmovou ukázkou 

                                                 
87 https://www.socialismrealised.eu/&prev=search&pto=aue 
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Obr. č. 2 Mléko v pytlíku (zdroj: Socialism Realized) 

         Učitel pustí žákům video, které zachycuje zprávu pocházející ze zpravodajského 

serveru iDNES.cz z října 2015 a ukazuje reakce zákazníků na maloobchodní kampaň 

v obchodním řetězci Lidl, která nabízí produkty s retro obaly z období socialismu.  

         Zmiňovaná maloobchodní kampaň využívá skutečnosti, že v České republice 

(stejně jako na Slovensku a v dalších postsocialistických zemích) jsou značky  

a produkty spojené s obdobím normalizace a se státem řízenou ekonomikou, kdy byl 

trh velmi omezený a několik značek bylo v podstatě synonymem pro daný typ 

produktu. Tyto značky jsou stále velmi populární. K ukázce, kdy lidé odpovídají na 

otázku, jak se k tomuto fenoménu staví, jsou doporučeny následující úkoly  

k zamyšlení, a je na učiteli, jak s nimi bude dál pracovat, jak je bude rozvíjet. 

Cvičení má název Dobré dny, a už i ten může vést k diskusi mezi žáky a učitelem. 

Otázky: 

• Co říkají lidé o produktech z doby komunismu? 

• Proč si myslíte, že si obchodní řetězce vybrali tento druh marketingu?  

• Jakými jinými způsoby se ve společnosti projevuje nostalgie po minulosti? 

Vidíte to ve svém okolí? Kde a jak?88 

                                                 
88 https://www.socialismrealised.eu/catalogue/ 



59 

 

        Dané otázky je možné rozšířit o názory typu, na jaké lidi je kampaň zacílena, čeho 

využívá, proč je u těchto generací oblíbená, s čím souvisí láskyplné vzpomínky (s 

politikou vs. každodenností), jak se k tomu staví žáci, jakou vypovídající hodnotu pro 

ně retro má atd. Úkol může sloužit jako motivační v úvodní hodině k tematickému 

celku týkajícího se normalizace.  

3.3 ČT edu 

          Jedná se o webový portál České televize, který učitelům, žákům i rodičům nabízí 

tisíce krátkých videí pro doplnění výuky. Snaží se obsáhnout všechny stupně 

vzdělávání od předškolního až po středoškolské a zahrnuje látku většiny všeobecně 

vzdělávacích předmětů. Vychází z RVP pro jednotlivé stupně vzdělávání. Nespornou 

výhodou České televize je fakt, že je nositelkou audiovizuálního obsahu. Videa na ČT 

edu jsou logicky rozřazena podle stupňů vzdělávání, předmětů a témat. V sekci náměty 

do výuky portál učitelům poskytuje nejrůznější sezónní, aktuální i nadčasová témata, 

které kombinují audiovizuální ukázky s pracovními listy a dalšími rozšiřujícími 

materiály. 

           Česká televize projekt pilotně spustila 1. dubna 2020 v souvislosti s uzavřením 

škol a s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky 12. března 2020 

spojeným s pandemií covidu-19. Původně bylo spuštění této webové aplikace 

naplánováno na rok 2021 a měla se stát bez ohledu na fakt, že by mohl být nějaký 

mimořádný stav vyžadující distanční výuku, pomůckou pro prezenční vyučování. Ale 

vzhledem k okolnostem se rychle stal nástrojem intenzivně využívaným pro 

vzdělávání na dálku.89 

          Nespornou výhodou je, že učitelé i žáci mohou zde dostupná videa používat při 

výuce legálně, bez obav z toho, že by porušovali autorská práva. Videa pro ČT edu 

jsou vybírána z již existujících pořadů České televize a volí je zkušení didaktici  

a učitelé s aprobací na daný předmět z různých škol i regionů. Pracovní listy  

k námětům do výuky pak vznikají speciálně pro účely ČT edu ve spolupráci  

s pedagogy, popřípadě dalšími odborníky.90 

          Tento portál kromě jiných materiálů obsahuje výuková videa vhodná pro výuku 

soudobých dějin na středních školách, proto bezesporu do této práce patří. Video je 

možné do výuky zařadit například na začátku hodiny jako úvod do tématu, nebo 

                                                 
89 https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/stredni-skoly-vyuka-ctedu.A201005_100651_mediahub_jpl 
90 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CT_edu 
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průběžně jako podnět k diskusi či jako názornou ilustraci probírané látky. Výhodou  

v současné době je, že žáci mohou s různými zdroji pracovat samostatně doma. 

Ukázky jsou krátké, monotematické, vypovídající, srozumitelné, ale pokud by 

některého žáka téma zaujalo, může si video pustit celé z odkazu, který se u daného 

videa nachází. 

3.3.1 Příklad cvičení z webu ČT edu 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Zemřel Václav Havel (zdroj: ČT edu)91 

 

         Web ČT edu nabízí velké množství filmových ukázek, ale ne pro všechny jsou 

vytvořeny pracovní listy či náměty do výuky. Zde pak musí nastoupit kreativita učitele, 

který se rozhodne, jak s daným materiálem bude ve své hodině pracovat. Pro pedagoga 

je tato varianta časově náročnější, ale zároveň si může promyslet všechny své kroky. 

         Po zhlédnutí ukázky by žáci měli být schopni shrnout nejdůležitější informace, 

které se dozvěděli. Např. Bývalý prezident Václav Havel zemřel v neděli 18. prosince 

2011 po dlouhodobých zdravotních problémech. V pondělí 23. prosince 2011 se konal 

v katedrále sv. Víta na Pražském hradě státní pohřeb. Pohřebního průvodu na Hrad 

se zúčastnily tisíce lidí. 

                                                 
91 https://edu.ceskatelevize.cz/video/4213-zemrel-vaclav-havel 
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3.4 Moderní-dějiny.cz 

       Moderní-dějiny.cz je vzdělávací portál pro učitele základních a středních škol, 

kteří hledají inspiraci, prakticky vyzkoušené návody, jak učit jednotlivá témata, či 

hotové přípravy na konkrétní vyučovací hodiny. Po registraci zde mohou najít 

prezentace, metodické listy atd., jež mohou využít ve své výuce. Učitelé na tomto 

webu narazí rovněž na databázi dobových fotografií, plakátů, karikatur, reprodukcí 

uměleckých děl, s nimiž mohou dále pracovat. Web též poskytuje zajímavosti oboru, 

aktuální informace o vzdělávacích akcích pro pedagogy a mnoho dalších užitečných 

odkazů. Upozorňuje také na aktuálním dění v rámci moderní historie jako jsou tipy na 

nové knihy, historické studie, významná historická výročí, filmy, zajímavé odkazy  

k jednotlivým tématům, výběr připravovaných a vysílaných dokumentů v TV, chystané 

konference a vzdělávací semináře i přehled významných akcí, které již proběhly.  

           Přiblížení dějin 20. století se na webu prezentuje zajímavou populárně-naučnou 

formou. Navíc je tvořen především samotnými učiteli, kteří nabízejí svým kolegům 

připravené tematické celky pro využití ve výuce. Výhodou portálu je také 

„rozcestník“ k dalším institucím, které se studiem moderních dějin zabývají a dějinné 

procesy systematicky dokumentují – ústavy, archivy, občanská sdružení a iniciativy, 

pamětnická sdružení atd. 

3.5 České století 
          Jedná se o projekt České televize, která připravila pro pedagogy a jejich žáky 

sérii pracovních listů k cyklu České století, který mapuje zásadní události našich 

novodobých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů. Televizní cyklus, vytvořený podle 

scénáře spisovatele Pavla Kosatíka, nabízí nezvyklý pohled na mezní okamžiky 

moderních dějin naší země od roku 1918 do roku 1992. V každém z devíti dílů se 

zaměřuje na jedno datum a klíčové aktéry, jejichž tehdejší rozhodnutí měla osudové 

důsledky pro celý národ, i pro ně samotné. Každý hráč měl v rukou nějaké karty  

a rozhodoval se, jaký trumf vynese.92 

          Soubor metodických materiálů vytvořených ve spolupráci portálů Moderní 

dějiny.cz a České televize zahrnuje pracovní listy (příloha č. 1) pro žáky do vyučovací 

hodiny a praktické rady pro učitele. Stěžejní aktivitou, která je předpokladem pro úplné 

vypracování pracovních listů, je sledování vybraných audiovizuálních ukázek 

z konkrétního dílu Českého století ve vyučovací hodině. Předpokladem pro 

                                                 
92 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/ 
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smysluplnou práci s filmovými ukázkami z konkrétních dílů série autorsky 

zpracovaných televizních dramat je alespoň základní znalost historického kontextu, ve 

kterém se zachycené události odehrávaly. Je tedy vhodné zařadit vyučovací hodinu 

s filmovými ukázkami ve chvíli, kdy již žáci probrali v dějepise období, která 

událostem zachyceným v audiovizuálních ukázkách z daného dílu Českého století 

předcházela. 

          Jednotlivé úkoly vycházejí v naprosté většině ze situací zachycených ve filmu 

 a jsou doplněny dalšími aktivitami založenými na interpretaci různých druhů 

historických pramenů. Záleží na učiteli, jeho kreativitě, znalosti svých žáků a na jeho 

vlastním rozvržení hodiny, zda předloží svým žákům jen ty úkoly, které se vztahují 

k filmové ukázce, nebo použije úplné pracovní listy zahrnující navíc úkoly založené 

na práci s texty z dobových textových pramenů, s fotografiemi, anekdotami, 

vzpomínkami pamětníků, grafy atd.93 

         Materiály jsou koncipovány tak, aby je bylo možné vypracovat během jedné 

vyučovací hodiny, lze z nich ovšem také využít jen vybrané části, které budou 

pedagogům vyhovovat. 

         Vzhledem ke skutečnosti, že stopáž jednotlivých dílů překračuje 70 minut, tak 

pedagog ocení, že právě na webu České televize jsou umístěny takové pasáže, které 

v několika minutách zachycují zásadní sdělení, myšlenky, popřípadě klíčová 

rozhodování aktérů konkrétní historické události. Tyto vystřižené pasáže jsou 

přehledně řazeny, učitel s nimi už nemá žádnou práci a může je v hodině pohodlně 

využívat. 

 

3.6 JSNS.cz 

        JSNS.cz (Jeden svět na školách) je jedním ze vzdělávacích programů organizace 

Člověk v tísni. Počínaje rokem 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, 

kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k předkládaným 

informacím, dokáží o nich diskutovat a předkládat argumenty, nejsou lhostejní, chtějí 

ovlivňovat dění kolem sebe. 

         Pro pedagogy poskytuje výukové materiály, které reagují na situaci ve 

společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Vzhledem k tomu, že program klade 

                                                 
93PLÍVOVÁ, Alžběta, Napříč stoletím. https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/ceske-stoleti-v-jedne-

hodine/ 
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důraz na praktickou využitelnost vytvořených materiálů, tak všechny vznikají ve 

spolupráci s učiteli. S materiály JSNS.cz pracují učitelé a žáci na více než 3 

800 základních  

a středních školách.94 

         Prostřednictvím filmů, diskusí a různých výukových aktivit přináší JSNS.cz do 

škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnuje se nejen moderním československým 

dějinám, ale také lidským právům, mediální výchově, sociální problematice, 

životnímu prostředí či občanské angažovanosti. Nespornou výhodou v této době je, že 

materiály je možné pohodlně využívat také v rámci distanční výuky. Žáci mohou 

zhlédnout film a samostatně vypracovat úkoly či referáty přímo z domova. Promítání 

filmu může proběhnout na základě odeslaného odkazu žákům, kdy každý sleduje 

ukázku sám a následně vypracovává zadané úkoly, či sdíleně v programu, který jsou 

žáci zvyklí využívat v rámci videokonferencí během online hodin. Důležitou součástí 

při práci s filmovými ukázkami je reflexe emocí, která by měla bezprostředně po 

zhlédnutí filmu proběhnout i v případě, že se na film žáci dívají samostatně. Existuje 

mnoho technik, kterými je možné reflexi provádět. Ukazuje se, že žáci při psaném 

vyjádření pocitů bývají často sdílnější a více otevřenější. 

        Vyučujícím tento portál poskytuje dokumentární filmy a metodické materiály, 

které jsou dostupné online. Registrace je zdarma a mohou ji využít tři skupiny osob: 

a) pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, studenti pedagogických fakult, 

vzdělávací experti, 

b) studenti středních a vysokých škol, organizátoři filmových klubů, 

c) pracovníci institucí jako jsou dětské kluby, nízkoprahová zařízení, diagnostické 

ústavy, skautské oddíly apod. 

       V závislosti na typu registrace, je uživateli či skupině zpřístupněn širší nebo užší 

obsah. Vyhledávat lze pomocí několika kritérií – podle tématu, stupně vzdělávání, 

podle toho, zda je film pro školu nebo pro širší veřejnost. 

 

3.6.1 Příklad cvičení z webu JSNS.cz 

Případ dr. Horáková 

         Portál poskytuje učitelům metodické doporučení, jak s filmovou ukázkou 

týkající se života Milady Horákové pracovat. Pedagog nemusí pochopitelně využívat 

                                                 
94 https://www.jsns.cz/ 



65 

 

všechny aktivity, ale může se zaměřit jen na ty, které korespondují s jeho záměrem  

a se schopnostmi žáků. 

 

Doporučení jsou jasná, stručná, přehledná. 

Seznamte žáky s postavou Milady Horákové, kterou komunisté ve vykonstruovaném 

procesu odsoudili za velezradu a vyzvědačství k smrti. Kým byla tato právnička  

a politička, bojovnice za práva žen? Tuto otázku se pokusili zodpovědět tvůrci filmu, 

kteří pátrali v archivech a ve vzpomínkách pamětníků, včetně dcery a sestry Milady 

Horákové. Podařilo se jim tak poutavě zmapovat její mládí v počátcích první 

republiky, činnost v ilegálním protinacistickém odboji, za kterou byla v roce 1940 

nacisty zatčena a vězněna, aby ji nakonec k trestu smrti odsoudili komunisté. 27. 

června 1950 se v tisku objevila nenápadná zpráva o tom, že rozsudek s Miladou 

Horákovou a dalšími odsouzenými byl vykonán.95  

  

V následujících řádcích jsou nastíněny aktivity, kterých je možno využít před 

samotným zhlédnutím filmu.  

        „Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála,“ napsala 

Milada Horáková v posledním dopise, který dokončila hodinu a půl před svou 

popravou.  

          Před samotným promítáním filmu si žáci poslechnou poslední dopis Milady 

Horákové adresovaný její rodině. Je možné jim opět zaslat odkaz na 6 až 7minutový 

přednes tohoto dopisu na YouTube.cz. Následují úkoly k dopisu: Dá se z dopisu vyčíst, 

jakou osobností Milada Horáková byla? Žáci v několika větách popíší, co se z dopisu 

o jejím osudu a její rodině dozvěděli. 96  

         Poté žáci zhlédnou film. Ten trvá 55 minut. Domnívám se, že by stačily ukázky, 

které dokumentují klíčově okamžiky této výjimečné osobnosti, ale distanční výuka 

dává prostor i pro celý film. 

         Po zhlédnutí filmu žákům zašleme článek z Rudého práva o procesu s Miladou 

Horákovou (příloha č. 2) a seznam technik uvedených v pracovním listu (příloha č. 3), 

které se využívají v propagandistických textech. Žáci si článek pozorně přečtou a 

                                                 
95 https://www.jsns.cz/distancni-vyuka/stupen-vzdelavani/stredni-skoly#moderni-ceskoslovenske-

dejiny 
96 https://www.jsns.cz/distancni-vyuka/stupen-vzdelavani/stredni-skoly#moderni-ceskoslovenske-

dejiny 
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identifikují pasáže, kde autor jednotlivé techniky využil. Taková místa žáci podtrhnou 

a napíší k nim číslo techniky, případně způsoby propagandy v textu označí barevně.97  

3.7 Nepůjdeme do muzea? 

         V období současné téměř roční distanční výuky trochu zvláštní otázka, ale ne 

úplně zcestná. Učitel má i v této době možnost navštívit se svými žáky některá muzea 

alespoň virtuálně. Může to být jednak příjemné oživení distanční výuky a také je to 

určitý typ sdílení, který sociálně vyprahlí žáci potřebují. Tato práce nabídne dvě online 

výstavy týkající se soudobých dějin, které uspořádalo Národní muzeum a jež lze využít 

v rámci distanční výuky, a návštěvu Muzea komunismu v Praze, na níž je nutné si ještě 

počkat, dokud nebudou kulturní a vzdělávací zařízení opět otevřená veřejnosti. 

 

3.7.1 Národní muzeum online 

         V současnosti Národní muzeum nabízí 21online výstav98  se stopáží sedm až 

dvaadvacet minut. Jedná se o komentované online prohlídky, které mají divákům 

přiblížit exponáty a souvislosti doby, k níž se vztahují. Online výstavy jsou vytvořené 

přes speciální platformu INDIHU Exhibition. 

         K výuce soudobých dějin je příhodné využít například výstavu s názvem Říká se 

jí sametová. Už z názvu je patrné, že je tato výstava věnovaná sametové revoluci  

a artefaktům, které jsou s ní neodmyslitelně spojeny. Výstava mapuje ve 14 minutách 

události druhé poloviny 80. let minulého století, samotnou sametovou revoluci  

a období do voleb v červnu 1990. Zaměřuje se na některá pro tehdejší společnost 

důležitá témata v období před sametovou revolucí, jakými byly např. vyprázdněnost 

politiky, ekologie, náboženská obroda anebo proměny kultury. Jádro výstavy pak 

ukazuje období sametové revoluce, které je založeno zejména na originálních 

transparentech této doby, které má Národní muzeum ve sbírce.99 

         Vzhledem ke skutečnosti, že výstavy jsou zaměřené pro širší publikum a nejsou 

primárně určeny pro školy, nenabízí v tomto případě Národní muzeum pracovní listy 

pro žáky či metodiku pro učitele, aby věděli, jak s ukázkami pracovat ve vyučovacím 

procesu. To už si musí každý pedagog zvolit sám. Aby zhlédnutí výstavy mělo 

edukační hodnotu, je nutné, aby si učitel v rámci přípravy na výuku připravil pro žáky 

otázky, pracovní list či jiný doprovodný materiál, se kterým budou po zhlédnutí žáci 

                                                 
97 tamtéž 
98 https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy 
99 https://www.nm.cz/program/vystavy/sametova-revoluce-rika-se-ji-sametova 
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pracovat a o němž se bude vést následná diskuse. Jinak by ze strany žáka mohlo jít 

pouze o pasivní dívání se, a celá aktivita by se tak míjela účinkem. 

         Zde jsou nabídnuty příklady otázek, jejichž odpovědi z výstavy vyplývají  

a s nimiž lze po zhlédnutí pracovat. 

1. Proč jsou symbolem Sametové revoluce klíče a lešení? 

2. Co je transparent? Který tě v dokumentu nejvíce zaujal? 

3. Kdo byl v období tzv. normalizace prezidentem? 

4. Jaké socialistické svátky se slavily? 

5. Jaká ekologická sdružení existovala během normalizace? 

6. Ve kterém městě proběhla v roce 1989 masová ekologická demonstrace? 

7. Jak byla v období normalizace chápána církev? 

8. K čemu došlo 12. 11. 1989? 

9. Kdo byl v té době papežem a kdo kardinálem? 

10. Jaký styl hudby byl v období normalizace řazen k neoficiálnímu proudu? Znáš 

některé hudební skupiny? 

11. Znáš některé seriály, které se vysílaly v normalizačním období? 

12. Kdo byl Jan Opletal? 

13. Kdo byli iniciátoři stávky v listopadu v roce 1989? 

14. Kde bylo založeno Občanské fórum? Vyhledej jeho logo a zjisti, které osobnosti 

jsou s ním spojeny. 

15. Kdo se stal předsedou Federálního shromáždění v prosinci 1989? 

16. Kdo byl symbolem sametové revoluce? Co o této osobnosti víš? 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Transparenty na lešení (zdroj: nm.cz) 
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        Žáci si také mohou vybrat konkrétní artefakt, který je na výstavě zaujal (viz obr. 

č. 4) a zhodnotit, co znamená, čím na ně zapůsobil, jak zapadá do kontextu tohoto 

období atd. Ať už je to výrobek či jiný produkt socialismu, nutí žáka uvažovat  

a vytvářet si postoje. 

       Dalším zajímavým příkladem virtuální výstavy Národního muzea je ta s názvem 

Import/Export Rock'n'Roll. Tato výstava mapuje pohyb hudby v normalizačním 

Československu, a to i přes jeho železné hranice, které na začátku 60. let její příval 

nemohly zastavit. Rock’n’Roll a beat byly všude, ovlivnily mladé posluchače  

i hudebníky a uvolněné společenské klima zahoupalo i socialistickým režimem.        

Vládnoucí režim v Československu označoval západní kulturu různými přívlastky – 

„závadná“ nebo dokonce „ideově-diverzní“. Posluchači ale věděli své a módní 

rocková vlna se nedala zastavit. Vládnoucí kruhy byly tedy nuceny její existenci uznat 

a začít s ní počítat ve své kulturní politice. Dvacetiminutová virtuální prohlídka  

s komentářem o tomto fenoménu přináší zajímavě zpracované svědectví, které může 

žáky motivovat a zaujmout. Dnešní mladí lidé si už nedokážou představit, že by jim 

bylo zakazováno poslouchat některý z hudebních stylů a že by jejich oblíbení interpreti 

a písničky nebyli tak lehce dostupné na internetu nebo že by nemohly na koncert 

hudební skupiny ze západu. Výstava je seznámí s vybranými osobnostmi, 

s vinylovými deskami, se způsoby jejich získávání atd.  

           Po zhlédnutí výstavy by se měl nechat žákům prostor pro jejich bezprostřední 

reakce. Zjistit, co je zaujalo, co netušili, co jim přijde absurdní, jaké osobnosti, o nichž 

byla řeč, znají atd.  

         Následně je možné využít některé z nabízených otázek, které opět vyplývají ze 

samotné výstavy a pozornému diváku odpovědi nemohly uniknout. 

1. Kolik bylo v normalizačním Československu státem řízených nakladatelství? 

2. Co vše představovala hudba? 

3. Proč patřila západní hudba k závadné kultuře? 

4. V jakém státě se zrodil Rock'n'Roll? 

5. Jak se jmenovala první elektrická kytara? 

6. Kdo na ní hrál ve skupině Beatles? 

7. Jaké hudební žánry se hrály v 50. a 60. letech v rozhlase? 

8. Které rádio hrálo zahraniční hudbu? 

9. Co je underground? A jaká byla nejznámější česká undergroundová skupina? 

10. Kdo uváděl hudební pořad Dvanáct na houpačce? 
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11. Proč nemohl dál vystupovat? Čím se „provinil“? 

12. Kteří významní čeští interpreti mu dováželi desky ze zahraničí? 

13. Jaké vycházely hudební časopisy? 

14. Kde se sháněly desky se zahraniční hudbou? 

15. Co naopak z tehdejšího Československa putovalo na Západ? 

16. Kdo poprvé vystoupil v Československu v roce 1965? 

17. Která zahraniční skupina u nás vystoupila v roce 1969?  

18. A která legendární skupina vystoupila v Československu v 80. letech? 

19. Jak se jmenovala zpěvačka, která v tehdejším Československu vystoupila dvakrát 

nelegálně? 

20. Mohla tehdejší mládež na koncerty západních skupin? 

21. Kdy vymizela angličtina z rádií? Umíš odůvodnit proč? 

22.Co je hudební samizdat? 

23. S příchodem jakého vybavení začala zlatá éra hudebního samizdatu? 

24. Kdo byl Mikoláš Chadima? 

25. Jaká nakladatelství založil Jaroslav Hutka a ve kterém roce? 

26. Kde vystupoval Ivan Král? S jakými hudebníky spolupracoval (i po roce 1989)? 

27. Jakým způsobem „dělal“ hudbu Milan Knížák? 

28. Kdo vytvořil hudbu k pohádce Šíleně smutná princezna a jaký byl největší úspěch 

tohoto interpreta? 

 

3.7.2 Muzeum komunismu 

         Muzeum komunismu stojící v Praze v ulici Na Příkopě otevřel Američan 

usazený v Česku Glenn Spicker, který sám sebe označuje za levičáka, ale také za 

antikomunistu. Muzeum vybudoval, aby turistům ukázal, jakými událostmi procházelo 

Československo od Vítězného února až po Sametovou revoluci.100 

        Muzeum nahlíží na tento totalitní režim z různých pohledů. Komunismus je zde 

představen jako sen, realita a noční můra. Muzeum návštěvníkům představuje 

každodenní život v období socialismu, politiku, historii, sport, ekonomiku, vzdělání, 

sovětské realistické umění, media a propagandu, Lidové milice, armádu, policii, 

včetně tajných služeb StB, cenzuru, soudní a jiné donucovací instituce, procesy, 

                                                 
100 https://muzeumkomunismu.cz/cs/about/ 
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politické pracovní tábory atd. Návštěvníkům je přiblížena autentická atmosféra doby. 

K expozici patří zajímavě zpracované instalace, díky nimž si projdou ukázky dobové 

továrny, dílny úderníka, dětský pokoj, školní třídu, poloprázdný obchod s potravinami 

či místnosti, kde se odehrávaly výslechy, to vše za doprovodu historických 

videozáznamů. Předností expozice jsou především dnes již nevšední předměty  

a materiály, které pocházejí z vlastního obsáhlého archivu muzea či veřejných  

i osobních sbírek a archivů. 

Na to, kde se návštěvník ocitá, neomylně upozorňuje hned u dveří do samotné 

expozice socha Karla Marxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 Exkurze do Muzea komunismu v prosinci 2019 (zdroj: fotoarchiv autorky)   

           Na návštěvníka muzea po vstupu do expozice dýchne atmosféra doby, kterou 

podtrhují krátká videa, plakáty a originální exponáty. Vše je popsáno na 62 panelech 

rozdělených do okruhů, které jsou doprovázeny velkým množstvím originálních 

fotografií z archivu ČTK, Archivu bezpečnostních složek, Svazu PTP a z archivů 

předních českých fotografů.101 

          Muzeum nabízí pro žáky pracovní list, který zachycuje jednotlivá období 

komunistické diktatury i s jejich specifiky (viz příloha č. 4).  Učitel by se měl 

s pracovním listem, který je volně ke stažení na stránkách muzea, seznámit ještě před 

samotnou návštěvou muzea. S žáky shrnout informace, které o daném tématu mají, a 

promyslet si strategii prohlídky a práci v muzeu. Na exkurzi je nutné si vymezit 

minimálně dvě hodiny. Prohlídka s pracovním listem zabere jednotlivci cca 100 minut, 

                                                 
101 https://muzeumkomunismu.cz/cs/about/ 
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což je na pracovním listu uvedeno. Je na učiteli, zda nechá žáky pracovat jednotlivě, 

ve dvojicích či ve skupinkách. Při skupinové práci může jednotlivá období mezi 

skupinky rozdělit. Časová dotace pro jednotlivá období je na pracovním listu též 

uvedena. Každá skupina následně zpracuje část, a pak se o postřehy a informace podělí 

s ostatními. Vzhledem k tomu, že se v muzeu může fotografovat, je dobré tuto 

oblíbenou činnost žáků do aktivit také zahrnout. Zadat jim například, co na ně 

v expozici nejvíce zapůsobilo. Nechat jim prostor v tom, zda v pozitivním či 

negativním slova smyslu. A následně po nich chtít vysvětlení proč, v jakém kontextu, 

jaký pocit to v nich zanechalo atd. 

 

4 Příklady pracovních listů 

          Pracovní listy byly vytvořeny tak, aby umožnily přiblížit, procvičit a dále 

prohloubit probíraná témata. Navržené náměty a postupy zohledňují mezipředmětové 

vztahy, které se zaměřují především na literaturu, občanskou výchovu a výtvarnou 

přípravu, díky čemu si žáci lépe uvědomí, že dějepis v sobě zahrnuje poznatky z mnoha 

dalších předmětů. A to pro ně může být impulzem, proč dát dějepisu a obzvlášť 

soudobým dějinám šanci. 

          Pracovní listy je možné využít buď samostatně, jelikož vše podstatné je v nich 

obsaženo, například verbální prameny, fotografie, mapy atd., nebo v závislosti na 

dalších médiích, jako je poslech hudby, zhlédnutí filmové ukázky apod.  

         Nejprve bude představena ukázka diagnostických pracovních listů, pomocí nichž 

lze ověřovat znalosti žáků. V příloze č. 5 je příklad testu, který může sloužit k zjištění 

počátečních znalostí soudobých dějin u žáků středních odborných škol, které si 

přinášejí z předchozího stupně vzdělávání. Jedná se v něm o uzavřené otázky 

s možností volby odpovědi. Správná odpověď je u všech otázek pouze jedna.   

V pracovním listě, který následuje v příloze č. 6 si mohou žáci ověřit své znalosti již 

po probrání konkrétních témat. Zde jsou různé typy cvičení, aby učitelé měli kontrolu 

nad tím, co si žáci zapamatovali. Objevuje se zde přiřazování nabídnutých pojmů 

k jednotlivým osobnostem, dále žáci chronologicky seřazují historické události, 

vysvětlují základní pojmy, jmenují československé prezidenty, kteří byli hlavami státu 

v letech 1967 – 1990, v dichotomickém cvičení mají rozhodnout, zda jsou uvedená 

historická tvrzení platná či nikoliv, a v posledním zadání je jejich úkolem poznat 

osobnosti na fotografiích. 
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          Další pracovní listy a úkoly jsou zaměřeny na motivaci a na vzbuzení zájmu  

o probíranou látku. Vzhledem ke skutečnosti, že vyučuji rovněž český jazyk  

a literaturu, tak velmi často zahrnuji do výuky dějepisu práci s tištěnými prameny, jako 

jsou básně, písňové texty, ukázky z beletrie, dopisy atd. Je důležité, aby se žáci učili 

porozumět textům v jakýchkoliv předmětech, neboť jsou na nich z velké části 

založeny maturitní didaktické testy z českého jazyka. Některé texty znají už 

z literatury, jiné jsou pro ně zcela nové. Zde se objeví tři. První se týká velmi známé 

písně Bratříčku, zavírej vrátka. Žákům je píseň puštěna například na YouTube.com, 

kde si ji mohou poslechnout v originálním znění od Karla Kryla. Poté by měli umět 

vyjádřit pocit, jak na ně celkové vyznění působí, jaké emoce to v nich vzbuzuje. 

Následují zadání v pracovním listě (příloha č.7). Žáci podle poslechu a toho, co si 

zapamatovali, doplňují do textu vynechaná slova, tím mohou pochopit hlubší smysl 

textu. Na základě obrázku i předchozích znalostí určí, kdo je autorem, kdy píseň 

vznikla, na jakou historickou událost poukazuje a jak s ní souvisí metafory, které jsou 

vybrány. Aktivita je krátká a je motivací do studia daného období.  

          Typ pracovního listu spojeným s písní i s dokumentem se týká osobnosti Jana 

Palacha. Po jeho smrti složil Bohdan Mikolášek píseň Ticho, která odrážela pocity  

a nálady lidí v druhé polovině ledna roku 1969. Milan Peer píseň doprovodil 

filmovými záběry z tzv. Palachova týdne. Umírající mladík ležící na popáleninovém 

oddělení kliniky plastické chirurgie, matka tiše plačící nad jeho hrobem na Olšanských 

hřbitovech, statisíce lidí, kteří v němé bolesti pokládají květiny a věnce k jeho rakvi. 

„Ticho a lidé proudí ulicí," zpívá Mikolášek ve své písni. „Živý člověk zemřel, aby 

mrtví zůstali žít". Slovo „ticho" získalo nový význam v následujících dvaceti letech, 

kdy se o Palachovi a jeho následovnících mluvilo jen potichu a šeptem.102 

         K této události se vztahuje následující zadání. Žáci zhlédnou krátký 

několikaminutový dokument, doprovázený písní Ticho. Opět je možné ho pustit v 

aplikaci YouTube.com na interaktivní tabuli (obr. č. 5). 

        Otázky a úkoly týkající se této ukázky a také text písně naleznou žáci v pracovním 

listě (příloha č. 8). Zamyšlení, která přijdou bezprostředně po zhlédnutí dokumentu, 

by měla zachycovat emoce, pocity, náladu. Lze jim to ztížit tím, že se budou snažit 

celkovou náladu vyjádřit jedním slovem. Dále je dobré zaměřit pozornost na verše, 

které jim utkvěly v hlavě a na záběry, jež na ně silně zapůsobily. 

                                                 
102 ČSFD, https://www.csfd.cz/film/251388-ticho/komentare/ 
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Obr. č. 7 Píseň a dokument Ticho (zdroj: YouTube.cz) 

 

           Následovat mohou otázky týkající se symboliky – ať už je to symbolika 

„zmatených blikajících“ semaforů, které ukazují různé směry, či vyhledávání dalších 

symbolů, které se v ukázce objeví (např. Jan Hus, bílá květina apod.). Vzhledem 

k tomu, že sestřih ukázek z Palachova týdne není v chronologickém sledu, lze nechat 

na žácích, aby uvedli jejich správné pořadí. Zároveň mohou poznávat místa, kde se 

jednotlivé záběry natáčely. Tyto úkoly mohou být řešeny frontálně s pomocí učitele, 

nebo ve dvojicích a menších skupinkách, aby žáci mohli rovnou své dojmy a postřehy 

sdílet, a teprve následně s nimi vystoupit veřejně. 

          Nyní v období distanční výuky se mohou žáci zamyslet nad tím, co by Janu 

Palachovi vzkázali dnes, a také mohou zjistit, jak je tento student v současné době 

připomínán ve veřejném prostoru, a kdy byl odhalen jeho poslední pomník a jakou má 

podobu. 

        Současnosti se nejvíce přibližuje pracovní list, který se dotýká událostí 

z listopadu 2019, kdy proběhla na Letné protivládní demonstrace zaměřená proti 

premiéru Andreji Babišovi. Opět vychází z básně, respektive ze slamu 103 . Tento 

moderní styl poezie plně vybízí k propojení s moderními dějinami. Žáci by opět zhlédli 

                                                 
103 Slam poetry; z anglického slam – bouchnout, prásknout) je specifický styl básnicko zpívaného 
přednesu. Důležité je, že slam musí být autorský se zapojením básnických prvků, jako je rytmus, 
rýmování, popřípadě může být spojen s aktivním pohybem po jevišti. Ve slam poetry se každý rok 
pravidelně pořádá mistrovství České republiky. (Viz heslo Slam poetry. Wikipedia.cz) 
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slamové vystoupení přímo z Letné v podání jeho autorů, současných mistrů České 

republiky ve slam poetry Ondřeje Hrabala a Filipa Koryty. Následně by si přečetli také 

text slamu Je listopad, aby mohli posoudit, která varianta na ně více zapůsobila a proč. 

Mohou se také zamyslet nad tím, co je při poslechu napadlo, která slova či verše jim 

utkvěly v hlavě. Další otázky a úkoly by se věnovaly přímo demonstrace na Letné 

v listopadu 2019 (příloha č. 9). Je možné pracovat i s přiloženou fotografií, i ta má 

určitý vypovídající charakter a žáci mohou pro srovnání vyhledat fotografii z tohoto 

místa z listopadu 1989, hledat shodné a rozdílné znaky. Zadání je rovněž vhodné pro 

distanční výuku jako samostatná práce žáků a následné porovnání splněných úkolů s 

komentářem na sdílené obrazovce.  

         V rámci prostoru, který byl žákům ponechán, aby se ptali na to, co je zajímá, 

padla zajímavá otázka, na kterou jsem se jim snažila do příští hodiny zjistit odpověď 

(i na takové situace musí být učitel připraven). Chtěli vědět, jak se básníci k vystoupení 

před takovým davem dostali, zda se rozhodli sami vystoupit, protože už měli svůj slam 

hotový, či zda ho vytvářeli na zakázku. Nezbývalo mi nic jiného, než nakontaktovat 

Filipa Korytu a jeho vyjádření budu následujícím ročníkům začleňovat přímo do 

pracovního listu, protože okolnosti vzniku různých vyjádření a vystoupení mohou být 

pro pochopení situace důležitá. 

Byli jsme požádáni přímo Milionem chvilek pro demokracii, jestli bychom nechtěli na 

2. demonstraci vystoupit, a protože jsme věc vnímali jako společenskou povinnost, 

nedovolili jsme si odmítnout. Téma bylo libovolné, nikdo nám do ničeho nekecal, tedy 

to bylo jen na mně a na Ondrovi. A protože je náš vztah nadstandardní a zároveň se 

umělecky respektujeme, byla to takřka synergická záležitost. Ani jsme tedy moc 

nemuseli dumat, jak k věci přistoupit, šlo to relativně hladce. Jediný požadavek – a 

zřejmě zcela zásadní, který jsme na sebe měli, byl, aby nešlo o ryze konfrontační text. 

Uvědomovali jsme si totiž, že společnost už je beztak rozdělena minimálně na dvě 

poloviny, a tak jsme chtěli hovořit spíše smířlivě.104 

          Další pracovní list už není zaměřen na práci s poezií v souvislosti se soudobými 

dějinami, ale také zahrnuje doplňování slov do textu. Je nutno mít stále na paměti, že 

na středních odborných školách není pro žáky dějepis prioritou, ale že je úspěchem, 

pokud je baví, něco si z něho odnesou, a navíc pocítí úspěch. Proto zadání musí být 

jasná, stručná a poměrně snadno zvládnutelná. Žáci by se měli naučit o událostech 

                                                 
104 Vyjádření Filipa Koryty k okolnostem vzniku slamu Je listopad. 
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hlavně přemýšlet, mluvit a kriticky je hodnotit. Takže dle mého názoru není vhodné, 

aby pracovní listy byly příliš nahuštěné a zahrnovaly více historických událostí, které 

spolu nesouvisí. V příloze č. 10 se nachází pracovní list k okupaci Československa 21. 

srpna 1968, jeho námětem je první hlášení. Žáci si ho opět vyslechnou a do písemné 

podoby, kterou budou mít před sebou, doplní vynechaná slova, u nichž se pokusí 

vypátrat, proč jsou klíčová. Zamyslí se nad tím, co této situaci předcházelo a proč 

k okupaci došlo. Opět je vhodné, aby popsali své pocity, a jak by se cítili při poslechu 

takového hlášení oni v dnešní době. Další otázky už reagují na samotný rozhlas a na 

to, co se s ním dělo. Žáci se vyjádří ke správnosti situace. I tato aktivita je částečně 

vhodná pro distanční výuku, protože si žáci mohou spoustu faktů zjistit sami v rámci 

samostatné přípravy a také mohou vyzpovídat své příbuzné, kteří okupaci v srpnu 1968 

zažili. Jak se například o okupaci dozvěděli, co zrovna dělali a jak prožívali následující 

dny. A o tyto postřehy se podělit v rámci další online hodiny s ostatními. 

          Osobě Jana Palacha je věnován i další pracovní list (příloha č. 11). Se žáky školy, 

ve které vyučuji k němu máme osobnější vztah, protože SPŠ a SOŠGS v Mostě se 

nachází v ulici Jana Palacha, proto nejspíš jeho osobnost vzbuzuje u žáků zvýšený 

zájem. Didaktický materiál je ale jiného charakteru než ten již zmíněný. Vychází 

z dopisu, který vysvětluje čin, ke kterému se odhodlal. K tomuto verbálnímu 

pramenu se vztahují otázky a úkoly obsažené v pracovním listu. Některé jsou 

zaměřené na zamyšlení, jiné na vyhledávání dalších informací, proto i tento materiál 

se dá využít v distanční výuce. 

          Následující pracovní listy jsou zaměřeny na práci s ikonickým materiálem. 

První aktivita z této nabídky využívá fotografii Borůvkova sanatoria v Legerově ulici 

v Praze, kde na jeho fasádě umělec a designér Otakar Dušek vytvořil bez povolení 

improvizovaný pomník dvěma osobnostem, které zde zemřely. Vzhledem k tomu, že 

žáci sympatizují s rebely, tak je tato aktivita zaujme. Na obrázku v pracovním listu 

v příloze č. 12 se seznámí s fotografií pomníku, určitě poznají zde ztvárněné muže, 

jelikož s jejich osudy se setkali v předchozích hodinách. Jejich úkolem je vyjádřit, jak 

na ně působí samotná budova a také ztvárnění Josefa Toufara a Jana Palacha. Poté se 

zamýšlí nad tím, co tyto dva muže spojuje a čím se naopak odlišovali. Oba měli, co do 

činění s komunistickým režimem, každý v jiném desetiletí a na každém z nich se režim 

podepsal jinou formou. Tím si zároveň připomenou komunismus v 50.letech a po 

invazi spojeneckých vojsk v roce 1968. Mohou rovněž vyjádřit názory, proč se 

domnívají, že nelegální pomník nikdo nenechal z budovy odstranit. V pracovním listu 
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se nachází také vnitřek chátrajícího sanatoria. Distanční výuku lze využít k tomu, aby 

se žáci pokusili zjistit, zda jsou v současné době s budovou nějaké záměry  

a dojde-li ke stavebním úpravám, popřípadě mohou navrhnout, jak by prostory 

zvelebili oni a co by se zde mohlo vybudovat.  

         Pracovní list v příloze č. 13 využívá karikaturu a meme105. Práce s karikaturou 

bývá pro žáky celkem náročná, ale pokud jim vyučující pomůže se správnou analýzou 

prvků, na které se v ní mají zaměřit, jedná se o aktivitu, jež je může zaujmout a 

obohatit. V zadaném úkolu se mají pokusit interpretovat dvě karikatury. Interpretaci si 

připraví každý žák sám, a pak ji konfrontuje se spolužáky a učitelem, společně ke 

správnému závěru vždy dojdou. Další úkol využívá k aktivitě fotografii z uvítání 

delegací na oslavy 20. výročí Vítězného února na letišti v Ruzyni. První tajemník ÚV 

KSČ Alexander Dubček vřele vítá (líbá) generálního tajemníka ÚV KSSS Leonida 

Iljiče Brežněva. Kromě toho, že by žáci měli poznat o jaké politiky se jedná a jaké 

funkce zastávali a kde, kdy byl Vítězný únor a s jakou další politickou osobností je 

spojen, tak se také vyjádří ke způsobu přivítání politiků. Mohou vyhledat, zda je tato 

fotografie ojedinělá či bylo v daném období takové vítání běžné a jestli se s touto 

vřelou formou uvítacích procesů mohou setkat u státních návštěv i dnes. Zároveň je 

dobré jim nechat prostor pro jejich kreativitu. Dnešní žáci si často přes sociální sítě 

přeposílají meme, které reagují na konkrétní situace hýbající společností. A zde mohou 

z fotografie v pracovním listu pomocí vtipných komentářů či komiksových bublin 

vytvořit svůj vlastní originální meme. 

         Obrazového materiálů se týká i pracovní list v příloze č. 14 s názvem Hlad po 

kultuře. Jedná se o poměrně snadnou aktivitu, která je zaměřená na práci s komiksem. 

Žáci objasní pojem cenzura, kdy a kde se s ní v našich dějinách setkáváme, z obrázků 

vyčtou, jaké filmy se promítaly a jak nebylo snadné sehnat knihy některých autorů. 

Zároveň si připomenou, které naše filmy získaly v 60. letech filmového Oscara. 

Zopakují si pojem autorské divadlo a zamyslí se nad tím, zda ještě fungují divadla, 

která jsou zmíněna v textu. Je jim ponechán prostor, aby se vyjádřili, zda i dnes je 

v kultuře po něčem „hlad“ a jak vidí její následný vývoj. 

       Další aktivity souvisí se dvěma významnými dokumenty z období tzv. 

normalizace. První se zaměřuje na Chartu 77 (příloha č. 15).  Přiložený dokument 

                                                 
105 známý také jako internetový meme [mím] nebo internetový fenomén) je označení pro myšlenkový 
koncept, který se šíří prostřednictvím internetu – jedná se o jakoukoli akci, styl nebo jednání, které je 
šířeno pomocí internetu (lidé si je přeposílají mezi sebou) - mohou mít formu slov, obrázků, videí aj. 
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zachycuje v datech nejdůležitější informace, které s ní souvisí, a žák by z nich měl 

vyčíst, čeho se Charta 77 týkala, dokázat ji interpretovat, zamyslet se nad tím, co z jeho 

hlediska je v ní podstatné, proč vznikla, z fotografií poznat její tvůrce i signatáře, 

zamyslet se nad tím, proč ji lidé podepisovali, proč někteří svůj podpis později odvolali 

atd. V rámci distanční výuky či domácí přípravy mohou vyhledat, co je tzv. Anticharta. 

Proč vznikla, jak se staví k vedoucí úloze KSČ a k Sovětskému svazu, kdo ji podepsal 

a co lidi k podpisu vedlo. 

       Druhým dokumentem je petice Několik vět (příloha č. 16). Žáci si text opět 

přečtou a vysvětlí, co petice požaduje, proč se ji autoři rozhodli sepsat, proč zrovna 

v daném období. Pokusí se zachytit pasáže, které považují za nejdůležitější. Dále 

interpretují krátkou zprávu spojenou s dokumentem a zamyslí se nad tím, co vše z ní 

lze vyčíst i mezi řádky. Na přiložené fotografii poznají dva z hlavních aktérů této 

petice a nastíní jejich politickou kariéru v porevolučním období. Mohou rovněž 

vyhledat umělce, kteří Několik vět podepsali, a zamyslet se nad tím, co vedlo lidi 

obecně k tomu, aby dokument svým podpisem stvrdili. Zároveň mohou zapřemýšlet, 

jak by se zachovali oni sami. 

 

 

 

 

 

5 Výzkum – výuka soudobých dějin na středních školách 

         Výzkum k diplomové práci jsem realizovala mezi středoškolskými učiteli 

dějepisu ve druhé polovině ledna 2021 pomocí dotazníkového šetření. 

        Výzkumné otázky vycházely v současnosti z tradovaného obrazu učitelů 

dějepisu. Rozsáhlejší šetření k tomuto tématu realizoval například již v roce 2012 

Ústav pro studium totalitních režimů106, v roce 2016 se jím zabývala Česká školní 

inspekce107 či v roce 2019 vydal Národní ústav pro vzdělávání podkladovou studii 

Josefa Herinka 108  týkající se Revize RVP – Člověk a společnost v oblasti výuky 

                                                 
106 Výzkumná zpráva ze šetření ÚSTRu. https://www.ustrcr.cz/data/vyzkum-vyuky/vyzkumna-

zprava.pdf 
107 Výzkumná zpráva ze šetření ČŠI. 
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%C3%A9%20zpr%C3%A1vy/
2016_TZ_vyuka_soudobych_dejin.pdf 
108 Podkladová studie k výuce dějepisu. http://www.nuv.cz/file/4199/ 
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dějepisu. Tento výzkum probíhal v letech 2017-2018. Využila jsem několik tezí, se 

kterými je možné se ve veřejném prostoru stále setkávat: 

a) Období po roce 1945 se neučí. 

b) Vůči inovativním metodám výuky panuje mezi učiteli nepřekonatelný odpor. 

c) Učitelé nic pro svůj další rozvoj nedělají, dále se nevzdělávají.  

d) Dějepis má nedostatečnou časovou dotaci. 

e) Hlavním cílem pro většinu učitelů je naučit žáky fakta a letopočty. 

 

        Kvantitativní metodu dotazování jsem zvolila především proto, že s její pomocí 

lze získat více údajů od více dotazovaných v kratším časovém úseku. Zaslaný dotazník 

(příloha č. 17), měli učitelé dějepisu středních odborných škol anonymně vyplnit a 

poslat mi ho zpátky. Zaměřila jsem se na dějepisáře v Ústeckém kraji. Je zde 91 

středních odborných škol a já jsem svůj dotazník zaslala do 50 z nich. Vytvořila jsem 

si databázi potenciálních respondentů, kterým jsem dotazník rozeslala prostřednictvím 

e-mailů. Oslovila jsem učitele, které osobně znám z různých vzdělávacích akcí, ale i 

ty mně zcela neznámé. To se odrazilo i v návratnosti dotazníků. Výzkum měl alespoň 

na menším vzorku potvrdit či vyvrátit tradované teze. 

         Dotazník vyplnilo 32 respondentů. Což je 63,3 % z celkového počtu padesáti 

odeslaných e-mailů.  Jedná se sice o menší průzkum, ale domnívám se, že svou 

vypovídající hodnotu určitě má. Prakticky se jedná o 32 středních odborných škol, což 

není zanedbatelný počet. 

         Jak jsem již uvedla výše, vyhotovila jsem anonymní dotazník. To mělo posloužit 

k tomu, aby dotazovaní k vyplňování přistupovali upřímněji. Pro vyhodnocení jsem 

však potřebovala znát alespoň základní údaje, jako je pohlaví, aprobace a počet roků 

pedagogické praxe. Poté následovalo 14 otázek, které se týkaly bezprostředně výuky 

soudobých dějin. V následující části budu analyzovat odpovědi ke každé otázce zvlášť. 

Otázky jsou zde vypsány v pořadí, v jakém je měli učitelé v dotazníku. Výsledné údaje 

jsou zaznamenány v tabulce a doplněny stručným komentářem. 

          Z 32 respondentů dotazník vyplnilo 27 žen a 5 mužů. Zajímavostí bylo, že osm 

vyučujících nemá dějepis ve své aprobaci. V souboru dotazovaných odpovídali 

nejčastěji učitelé s praxí 6 - 10 let, druhou nejčetnější skupinou byli učitelé, kteří učí 

11 - 20 let a dále rovnoměrně učitelé s praxí kratší než 1 rok, 2 – 5 let, 21 – 30 let. Dá 

se tedy konstatovat, že vzorek zachycuje téměř všechny kategorie pedagogů. 



79 

 

Odpovídali jak mladí učitelé, kteří jsou určitě stále plni nadšení a odhodlání, tak i 

učitelé starší s pedagogickou praxí a zkušenostmi. 

 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

1. Jste muž x žena. 
Jak jsem již zmínila, dotazník vyplnilo 27 učitelek a 5 učitelů, což není v našem 

„přefeminizovaném“ školstvím žádnou zvláštností. 

Tabulka č. 1 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Muž 5 13,60 

Žena 27 86,40 

 

2. Jaká je vaše aprobace? 

Nejčastější aprobací s dějepisem, byla u dotazovaných učitelů aprobace český jazyk a 

dějepis, následovaná občanskou výchovou a dějepisem. Zarážející je, že čtvrtina 

pedagogů, kteří dějepis vyučuji, ho ve své aprobaci nemá. 

 

Tabulka č. 2 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Český jazyk – dějepis 13 41,58 

Občanská výchova – dějepis 6 17,13 

Tělesná výchova – dějepis 2 6,32 

Zeměpis – dějepis  3 9,58 

Občanská výchova – tělesná výchova 4 12,62 

Český jazyk – výtvarná výchova 1 3,19 

Český jazyk – občanská výchova 3 9,58 

 

3. Jak dlouho vyučujete dějepis? 

Částečně jsem odpověděla již výše, kde jsem konstatovala, že byly zastoupeny 

prakticky všechny kategorie učitelů, co se týká mnou vytyčeného počtu odučených let. 

Více jak polovinu ovšem zastupovali pedagogové s praxí 6 – 10 odučených let. Ve 

výzkumu se neobjevila pouze kategorie 30 a více odučených let. 

Tabulka č. 3 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

1 rok 1 3,18 

2 – 5 let 4 11,82 

6 – 10 let 17 54,46 
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11 – 20 let 7 22,08 

21 – 30 let 3 8,46 

30 let a více 0 0 

 

Následující otázky a odpovědi respondentů se již týkaly čistě výuky soudobých dějin 

a přístupu učitelů k jejich výuce. 

 

4. Využíváte při své výuce učebnici? ANO x NE. 

Nepatrně více učitelů ve výuce dějepisu na střední škole učebnice nepoužívá. Jak už 

bylo řečeno v teoretické části, nejsou povinné a občas je náročné přimět žáky k jejich 

koupi. 

Tabulka č. 4 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

ANO 14 44,80 

NE 18 55,20 

 

5. Pokud ano, tak kterou? 

Zde jsem dotazovaným nabídla dvě nejvíce využívané učebnice vhodné pro výuku 

dějepisu na středních odborných školách, ale pokud využívají jinou, mohli ji  

samozřejmě do dotazníku rovněž uvést. Toho však nevyužil ani jeden respondent. 

Pokud pedagogové ve svých hodinách učebnice využívají, tak ty, které jsem jim 

poskytla do nabídky. 

Tabulka č. 5 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

ČAPEK, V.– PÁTEK, J., 
Dějepis pro střední 
odborné školy. Základní 
směry dějinného vývoje 

 

5 30,00 

ČORNEJ, P– 

ČORNEJOVÁ, I.–
PARKAN, F.– KUDRYS, 
M., Dějepis pro střední 
odborné školy. České a 
světové dějiny 

Jinou 

9 

 

 

 

 

 

0 

70,00 

 

 

 

 

 

0 

 

6. Jak motivujete své žáky? 

Následující otázka se týkala motivace a respondenti zde mohli vybrat z nabídky více 

odpovědí, popřípadě doplnit další možnosti motivování žáků, které se jim osvědčily, 
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protože je samozřejmé, že se své žáky snaží navnadit různými způsoby, jelikož 

využívat stále totožný způsob by bylo neúčinné. Mezi nejčastější odpovědi patřila 

didaktická hra, filmová ukázka, poutavé téma a využívání pomůcek k prezentování 

konkrétní látky 

Tabulka č. 6 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Zvolíte poutavé téma. 14 44,86 

Používáte pomůcky k prezentování učiva. 12 38,42 

Umožníte jim pocítit úspěch. 7 22,08 

Využijete filmovou ukázku k tématu. 18 57,64 

Aplikujete učivo na reálné situace. 5 13,62 

Vyprávíte příběh, čtete úryvek z knihy. 10 32,00 

Sám/a jste zaujatý/á a nadšený/á. 6 17,13 

Didaktickou hrou. 23 73,64 

Skupinovou prací. 4 11,82 

Projektem. 3 8,46 

 

Tři dotazovaní označili všechny možnosti. Nikdo neuvedl žádný způsob motivace 

navíc, než bylo nabídnuto. Uspokojivým zjištěním je, že všichni z dotazovaných 

pedagogů nějaký typ motivace ve své výuce využívají, a z toho každý minimálně dva. 

 

7. Jaké využíváte při výuce metody? 

Opět se jednalo o otázku, u níž bylo možné zvolit více možností. Byla rozdělena na 

čtyři základní části podle metod, jichž je možné ve vyučování využívat. Každé z částí 

věnuji zvláštní tabulku, aby má zjištění byla přehlednější. 

A. Verbální metody 

Respondentům jsem nabídla osm verbálních metod, které se nejčastěji ve výuce 

uplatňují, a nebylo žádným překvapením, že na prvním místě se umístil klasický 

výklad, kromě dvou pedagogů ho zvolili všichni. Ovšem každý z nich vybral ještě 

minimálně jednu z dalších možností, kterými svůj výklad v hodinách obohacuje. Další 

nejčastější odpovědí byla diskuse, kterou zvolilo 22 učitelů, následovaly referáty a 

řízený rozhovor. Na druhou stranu interview s pamětníkem či odborníkem nezvolil 

nikdo. 

Tabulka č. 7 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Vyprávění 21 67,28 

Popis 12 38,42 

Výklad 30 96,18 
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Referát 18 57,64 

Diskuse 14 44,86 

Komentář k událostem 9 28,86 

Interview s pamětníkem, odborníkem. 0 0 

Beseda 7 22,08 

 

B. Práce s textem 

Tato část byla ještě následně rozdělena na práci s verbálními texty a ikonickým 

materiálem. Zde se odrazilo využívání učebnic v hodinách, kterým jsem se zabývala 

v otázce číslo 4. Pedagogové, kteří uvedli, že s učebnicí pracují, tak to v této části 

dotazníku potvrdili. Všech čtrnáct označilo, že učebnici využívají jak na práci 

s verbálním textem, tak z ní čerpají rovněž obrázky. K tomu uvedli i další 

z nabízených materiálů, jež ve své výuce užívají. Ostatní učitelé nejčastěji z verbálních 

textů uváděli noviny, časopisy a dopisy. Nejmenší zastoupení měly deníky a umělecká 

literatura. 

Co se týká obrazových materiálů, tak z dotazníku vyplývá, že dějepisáři nejčastěji 

využívají fotografie a mapy. To kromě jednoho respondenta, který tuto otázku 

nevyplnil, uvedli všichni ostatní. Podstatně menší zastoupení měly plakáty a komiksy. 

Karikatury z dotazovaných učitelů neuvedl nikdo. 

Tabulka č. 8 

Práce s textem 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Učebnice 14 44,86 

Historické odborné knihy 12 38,42 

Beletrie 9 28,86 

Noviny a časopisy 18 57,64 

Deníky 7 22,08 

Dopisy 16 50,00 

 

Tabulka č. 9 

Ikonické materiály 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Obrázky z učebnic 14 44,86 

Fotografie 31 99,26 

Karikatury 0 0 

Plakáty 18 57,64 

Komiksy 11 35,22 

Mapy 31 99,26 
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Do této podskupiny jsem zařadila ještě filmovou tvorbu spojenou s médii, na kterých 

ji je možno přehrávat. Jednoznačně vedl dokumentární film a jeho spouštění přímo 

z internetu. Zajímavostí je, že čtvrtina z dotazovaných učitelů film ve výuce 

nevyužívá, jelikož tuto otázku nevyplnili. Při sestavování dotazníku mě tato varianta 

vůbec nenapadla. Naopak jsem byla přesvědčena, že je to jeden z nejoblíbenějších 

prostředků k získávání poznatků o dané době. Výše v otázce číslo 6 osmnáct pedagogů 

uvedlo, že filmové ukázky využívá k motivaci žáků. Video dnes nevyužívá nikdo 

z dotazovaných, DVD jedenáct respondentů. Může se jednat o již připravená DVD, 

která chodí do škol a zahrnují krátké ukázky z jednotlivých období.  

Tabulka č. 10 

Filmová tvorba 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Připravené tematické ukázky 11 35,22 

Dokumentární film 21 67,28 

Historický film 11 35,22 

Video 0 0 

DVD 17 54,46 

Internet 22 70,42 

 

C. Práce na žákovských projektech 

Tato otázka, respektive odpovědi na otázku mě celkem překvapily. Dle dotazníkového 

šetření práci na dlouhodobějších projektech využívají pouze tři dotazovaní 

pedagogové. Důvody pravděpodobně chápu. Je to časově velmi náročná práce a 

málokterý žák střední odborné školy je pro takové aktivity zapálený až doté míry, že 

by jí obětoval svůj volný čas. 

Tabulka č. 11 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

ANO 3 8,46 

NE 29 91,54 

 

D. Jiné 

Tuto možnost, kde mohli dotazovaní napsat další metody, které ve výuce využívají, 

nikdo z pedagogů nevyplnil.  

 

8. Využíváte ve výuce pracovní listy? ANO x NE. 

Další dvě otázky byly zaměřeny na pracovní listy a na jejich užití ve výuce dějepisu. 

Téměř tři čtvrtiny respondentů pracovní listy ve výuce využívá. 
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Tabulka č. 12  

Odpověď Počet Vyjádření v % 

ANO 23 64,78 

NE 11 35,22 

 

9. Pokud ano, tak jaké? 

Zde jsem předložila tři možnosti, jaké pracovní listy by mohli učitelé využívat. Z 23 

dotazovaných, kteří na předchozí otázku odpověděli kladně, jich více než polovina 

využívá pracovní listy, které si vytvoří. Mohou tak zohlednit schopnosti svých žáků a 

zahrnout do nich učivo, které chtějí procvičit či rozšířit s ohledem na to, co považují 

právě oni za důležité, smysluplné a obohacující. 

Tabulka č. 13 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Ty, co si sám/sama vytvořím. 15 65,58 

Pracuji s již hotovými např. z internetu 3 14,86 

Střídám obě varianty. 5 19,56 

 

10. Využíváte ve své výuce webové aplikace? ANO x NE. 

Vzhledem k mému osobnímu předpokladu, jsem se domnívala, že webové aplikace 

bude ve výuce využívat více z dotazovaných pedagogů, a to i s ohledem na současnou 

distanční výuku. Má domněnka se však nepotvrdila, jelikož webové aplikace zařazuje 

do výuky pouhých sedm respondentů. Netuším, zda je to tím, že je neznají, nevědí o 

nich, nebyli s nimi seznámeni či proto, že se jim například neosvědčily a nevyhovuje 

práce s nimi jim ani žákům. 

Tabulka č. 14 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

ANO 7 24,53 

NE 25 75,47 

 

11. Pokud ano, tak které? 

Tato otázka se též vztahovala k využívání webových aplikací. Ti, co odpověděli na 

předchozí otázku ano, tak znají a využívají z nabízených aplikací nejčastěji HistoryLab, 

ČT edu a České století. Dále doplnili dva z nich mimo mou nabídku ještě aplikaci 

Člověk v tísni. 

Tabulka č. 15 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

HistoryLab 7 100 
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Socialism Realised 1 14,29 

ČT edu 6 85,74 

Moderní dějiny 0 0 

Dějepis 21 2 28,58 

České století 5 71,45 

Jiné 2 28,58 

 

12. Považujete za důležité další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
soudobých dějin? ANO x NE. 

Zde panovala vzácná potěšující shoda, neboť všichni dotazovaní dějepisáři považují 

za důležité, aby se pedagogičtí pracovníci vyučující dějepis v rámci dalšího vzdělávání 

zaměřovali také na soudobé dějiny. 

Tabulka č. 16 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

ANO 32 100 

NE 0 0 

 

13. Pokud ano, tak v jaké podobě? 

V rámci dalšího vzdělávání učitelé preferují jednorázové semináře, doplněné 

samostudiem. Vzhledem k tomu, že jsem opět nechala prostor pro jiné formy 

vzdělávání, tak dotazovaní navíc uváděli webináře, což je opět s ohledem na současné 

podmínky pochopitelné, workshopy a konzultace s kolegy.  

Tabulka č. 17 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Samostudium 21 67,23 

Jednorázové semináře 29 92,77 

Ucelené bloky seminářů. 20 64,00 

Letní školy pro učitele. 19 51,24 

Jiné formy. 9 28,82 

 

14. Která témata soudobých dějin do výuky zahrnujete? 

V tomto případě se jednalo o otevřenou otázku, aby respondenti nebyli ovlivňováni 

mou nabídkou a sami vypsali témata, se kterými pracují a seznamují s nimi své žáky. 

Všichni uváděli Pražské jaro a následnou invazi spojeneckých vojsk, dále revoluci 

v roce 1989. O něco méně respondentů uvedlo život v období normalizace a rozdělení 

Československa. Historické události po vzniku České republiky 1. 1. 1993 nikdo 

neuvedl. Pouhých 12 respondentů zmínilo únor 1948, ještě méně vykonstruované 
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procesy v 50. letech a upálení Jana Palacha v roce 1969. Poválečný odsun Němců 

zmínili jen 4 dotazovaní. 

Tabulka č. 18 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Poválečný odsun Němců. 4 12,81 

Vítězný únor a jeho následky. 12 38,48 

Vykonstruované procesy 50. let. 11 35,23 

Pražské jaro. 32 100 

Invaze spojeneckých vojsk. 32 100 

Upálení Jana Palacha. 11 35,23 

Život v období tzv. normalizace. 29 92,77 

Sametová revoluce. 32 100 

Rozdělení Československa. 27 86,43 

 

Potěšující je, že se učitelé výuce soudobých dějin nevyhýbají a s důležitými událostmi, 

které měly vliv na další vývoj, žáky seznamují. Méně uspokojivý je fakt, že někteří 

pedagogové dle mého názoru důležité historické milníky nezmiňují, a už vůbec 

neseznamují žáky s dějinami po vzniku samostatné České republiky. 

 

15. Je podle vás soudobým dějinám na vaší škole věnován dostatečný prostor? 

ANO x NE x NEDOKÁŽU POSOUDIT. 

Co se týká prostoru pro výuku soudobých dějin, tak byly názory pro a proti téměř 

vyrovnány. Pouze dva respondenti nedokázali časovou dotaci posoudit. 

Tabulka č. 19 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

ANO 16 50 

NE 14 43,60 

NEDOKÁŽU POSOUDIT 2 6,40 

 

16. Jak často navštěvujete se svými žáky muzea, galerie či jiné objekty určené 
k mimotřídní výuce? 

Potěšujícím zjištěním je skutečnost, že učitelé věnují svůj čas, aby se žáky alespoň 

jednou za rok některou z institucí navštívili. Žádný z pedagogů nevyužil nabídku, že 

se svými žáky nejde na exkurzi nikdy. Naopak pět vyučujících uvedlo, že tyto objekty 

navštěvují více než třikrát do roka. 

Tabulka č. 20 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Nikdy. 0 0 
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Jednou za rok. 14 43,60 

Jednou za půl roku. 11 35,23 

Třikrát za rok. 1 3,20 

Více než třikrát za rok. 5 17,97 

 

17. Co je pro vás nejdůležitější, aby se žáci v hodinách dějepisu naučili? 

V poslední otázce mě zajímalo, co je z pohledu dotazovaných vyučujících 

nejdůležitější, aby si jejich žáci z výuky dějepisu odnesli. V nabídce měli pět možností, 

mohli zvolit i více odpovědí a opět zde byl také vyčleněn prostor pro jejich vlastní 

postřehy, tuto možnost však nevyužil žádný z dotazovaných učitelů. Většina pedagogů 

preferuje vyhledávání a zpracovávání informací a pěstování v žácích hrdost na svou 

vlast. Zarážející alespoň pro mě bylo, že nemalá část dotazovaných pedagogů i 

v dnešní informační společnosti, kdy lze jakoukoliv událost kdykoli vyhledat, zvolila 

jako nejdůležitější fakta a letopočty. 

Tabulka č. 21 

Odpověď Počet Vyjádření v % 

Fakta a letopočty. 14 44,72 

Vyhledávat a zpracovávat informace. 24 76, 84 

Umět obhájit svůj názor a vést diskusi. 11 35,23 

Vytvořit si vztah k historickému poznání. 11 35.23 

Vypěstovat v žácích hrdost na svou vlast. 22 70,42 

 

5.2 Interpretace výsledků výzkumu  
         Teze, které se o výuce soudobých dějin ve společnosti tradují a já je chtěla 

vyvrátit, se výzkumem skutečně většinou nepotvrdily. 

         Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že pedagogové témata, která se 

týkají československých dějin po 2. světové válce do své výuky zařazují. Historické 

milníky, jež neopomíjí žádný z dotazovaných učitelů, jsou Pražské jaro, invaze 

spojeneckých vojsk či Sametová revoluce. Podstatná část pedagogů také vyučuje život 

v období tzv. normalizace a rozdělení Československa. Naproti tomu zaostávají témata 

popisující období bezprostředně po 2. světové válce – poválečný odsun Němců, 

Vítězný únor a jeho následky, ale také vykonstruované procesy 50. let. Nikdo 

z pedagogů nezmínil dějiny v České republice po rozdělení Československa v roce 

1993. 

        Výukovým metodám mezi dotazovanými učiteli dominuje výklad, tradiční  

a nejvyužívanější metoda, která však nepatří k aktivizačním. Učitelé ho využívají 
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zřejmě proto, že je úsporný na čas, není náročný na přípravu a jsou na něj zvyklí. 

Výklad doplňují nejčastěji vypravováním a diskusí. Více než polovina dějepisářů 

využívá ve výuce referáty žáků. Pozitivním faktem je, že tak mají žáci možnost a 

prostor vystoupit před svými spolužáky. Pokud ti se mohou následně k obsahu 

konkrétního referátu či ke způsobu sdělování informací vyjádřit, pak je tato činnost 

z didaktického hlediska v pořádku. Zadávání referátů se míjí účinkem a ztrácí smysl, 

pokud žáci pouze bezmyšlenkovitě zkopírují informace z internetu, bez řádného 

citování zdrojů a odevzdají ho pouze v písemné formě. 

        Většina dotazovaných pedagogů používá široké spektrum učebních materiálů. 

Mezi preferované verbální texty respondentů patří noviny, časopisy, dopisy, popřípadě 

texty z učebnic. Z ikonických materiálů nejčastěji ve výuce využívají fotografie a 

mapy, následované plakáty a obrázky z učebnic. Rovněž podstatná část dějepisářů 

zahrnuje do hodin filmové ukázky, a to převážně dokumentární filmy, a téměř polovina 

dotazovaných učitelů začleňuje do výuky také pracovní listy, které si sami vytvoří. 

Takže se rozhodně nedá souhlasit s tezí, že by mezi vyučujícími panoval vůči 

inovativním metodám odpor. Méně učitelů pracuje s webovými aplikacemi, pouze 

necelá čtvrtina z nich uvedla, že by některou v hodinách využívala. Myslím si, že by 

aktivizační způsoby do výuky zařazovali i častěji. Proč tomu tak není, to se mohu 

pouze domýšlet. Zda to je z důvodu nedostatečné časové dotace, se výzkumem úplně 

nepotvrdilo. Téměř stejná část učitelů se domnívá, že počet hodin vyčleněných na 

výuku dějepisu je dostačující a ta druhá, že časová dotace je nedostačující. Zde jsem 

se jasné odpovědi nedopátrala. 

         Naopak můj výzkum naprosto vyvrátil tvrzení, že učitelé pro svůj další profesní 

rozvoj nic nedělají a dále se nevzdělávají. Všichni respondenti uvedli, že považují za 

důležité další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti soudobých dějin. 

V tomto ohledu upřednostňují jednorázové semináře, ucelené bloky seminářů i 

samostudium. 

         Poslední mnou vytyčená tradovaná teze, že hlavním cílem pro většinu dějepisářů 

je naučit žáky fakta a letopočty, se naplnila téměř z poloviny. Ale podstatná část 

dotazovaných uvedla také za hlavní cíle výuky soudobých dějin vyhledávání a 

zpracovávání informací a pěstování národní hrdosti. A jedna třetina respondentů 

považuje za důležité, aby žáci uměli obhájit svůj názor, vést diskusi a vytvořili si vztah 

k historickému poznání.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo ukázat, jak důležitá a potřebná je výuka 

nejnovějších a soudobých dějin na středních odborných školách a jaké jsou důvody, 

proč by se o nich žáci měli více učit. Soudobé dějiny jsou nepostradatelnou součástí 

historického vzdělání národa. Troufám si říci, že tou nejdůležitější. Starší dějiny jako 

starověk či středověk neovlivňují vnímání mladé generace natolik, jako právě nedávné 

události. Současnost mohou žáci pochopit pouze tehdy, pokud znají minulost, neboť 

naše přítomnost je jejím důsledkem. 

Nabízejí se slova Edmunda Burkeho: Ti, kteří neznají historii, jsou odsouzeni 

ji opakovat. Ta přímo odkazují na důležitost historického povědomí.  
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V našich podmínkách se stále spoléhá na odpovědnost učitelů, že oni jsou ti, 

kdo ví, co a jak žákům předávat a zároveň chápou potřebu kvalitní výuky soudobých 

dějin. Na úrovni státu jsou pouze vytvářeny podmínky pro tuto odpovědnou práci 

učitelů. Rámcové vzdělávací programy sice poskytují dostatek prostoru pro prezentaci 

soudobých dějin, ale nikde není stanoveno, v jakém rozsahu by měly být žákům 

předkládány. A pokud prioritou konkrétního dějepisáře jsou spíše starší dějiny, 

popřípadě se nechce dostat do nekomfortní situace při výkladu moderních dějin, tak i 

přes různá doporučení ze strany MŠMT či přes mnohé apely odborníků na výuku 

moderních dějin, na ně nebude ve své výuce klást dostatečný zřetel. A to ani přesto, že 

řada odborných institucí se podílí na vzdělávání učitelů v problematice soudobých 

dějin, nabízí pro ně vzdělávací kurzy a semináře, kde je možné se seznámit s různými 

webovými aplikacemi, historickými prameny či institucemi, které mohou pedagogům 

v jejich práci pomoci.  Rovněž na internetu lze nalézt mnoho materiálů, jako jsou 

fotografie, videa, články z novin, které je možné ve výuce rovněž využít. Pak už záleží 

jen na samotném učiteli, jak takový zdroj materiálů využije, jak výuku zatraktivní a 

zároveň ji naplní edukačními cíli. 

V rámci této diplomové práce jsem se snažila nastínit zásadní problémy, které 

se objevují ve výuce soudobých dějin. Jak se díky svému nestandardnímu postavení 

mohou stát významným obohacením vzdělávání a podstatnou měrou přispět k utváření 

a rozvoji klíčových kompetencí.  

V teoretické části, která byla rozdělena do dvou větších celků, jsem připomněla 

důležitost výuky moderních dějin a specifické rysy tohoto dějinného úseku. Dále jsem 

se zabývala aktuálními pohledy na jejich výuku a ukotvením ve vzdělávacích 

dokumentech. Rovněž jsem se věnovala metodám dějepisného vyučování, především 

možnostem využití aktivizujících výukových metod. Neopomněla jsem analýzu 

nejvíce využívaných učebnic dějepisu ve středoškolském vzdělávání, ztrátu jejich 

výsadního postavení v edukačním procesu i potřebu aktualizace dějin směrem 

k současnosti. V této souvislosti jsem se zmínila o možnostech tvorby a využití 

pracovních listů, které mají několik důležitých funkcí a dokážou vyplnit chybějící 

období v učebnicích dějepisu a aktivizovat žáky. 

           V praktické části, jež se skládá ze tří větších kapitol, jsem se věnovala webovým 

aplikacím, které nabízejí bohaté využití při výuce soudobých dějin. Pro názornost jsem 

přiložila i vzorová cvičení. Zabývala jsem se možnostmi mimotřídní výuky. Zvolila 

jsem návštěvu muzea. Též jsem zde předložila coby inspiraci několik pracovních listů 
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týkajících se zajímavých situací, fenoménů a osobností, na něž by se ve výuce nemělo 

zapomínat. Obdobným způsobem je možné připravit do hodin nepřeberné množství 

podobného materiálu. Při jeho tvorbě musí mít pedagog stále na zřeteli vzdělávací cíl, 

schopnosti a věk žáků. Pokud bude pracovní list příliš rozsáhlý nebo náročný, míjí se 

účinkem, protože žák nepocítí radost z úspěchu a nebude aktivně pracovat a zapojovat 

se, spíše se bude snažit práci si co nejvíce usnadnit (například opisováním, 

podváděním, snahou být „neviditelný“ atd.)  Ve výzkumné části jsem v praxi 

zjišťovala, zda je soudobým dějinám věnována na středních odborných školách 

v Ústeckém kraji dostatečná pozornost, jestli vyučující využívají ve svých hodinách 

aktivizující metody, prameny, učebnice, pracovní listy, webové aplikace. Jak motivují 

své žáky a co by si dle nich měli žáci z tohoto předmětu do života odnést. 

Ke stanovení hypotéz jsem si vymezila několik tezí, se kterými je možné se ve 

veřejném prostoru v souvislosti s výukou soudobých dějin setkat. Ty jsem se pokusila 

výzkumem potvrdit nebo vyvrátit. V první jsem předpokládala, že se na našich 

středních odborných školách období po roce 1945 neučí. Příjemným překvapením 

bylo, že všichni dotazovaní respondenti některá témata soudobých dějin do své výuky 

začleňují, nejvíce se věnují tématům přelomových let 1968 a 1989. Historické události 

po vzniku České republiky 1. 1. 1993 však nikdo neuvedl. 

Teze, že vůči inovativním metodám výuky panuje mezi učiteli nepřekonatelný 

odpor, se rovněž nepotvrdila. Sice výukovým metodám mezi dotazovanými učiteli 

dominuje výklad, ten je ale doprovázen například diskusí či referáty žáků. Vyučující 

ovšem využívají ve výuce obrazový materiál (převážně fotografie), filmové ukázky či 

si vytvářejí pro žáky pracovní listy. Méně jich využívá webové aplikace. 

Učitelé nic pro svůj další rozvoj nedělají, dále se nevzdělávají, je tvrzení, které 

bych vyvrátila úplně. Všichni dotazování se shodli na tom, že je další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti soudobých dějin důležité a preferují semináře, 

bloky vzdělávacích kurzů i sebevzdělávání v podobě samostudia. 

           Na skutečnosti, zda dějepis má či nemá dostatečnou časovou dotaci, se 

respondenti neshodli. Bylo to přibližně půl napůl, tak zde jsem k přesvědčivému 

výsledku nedospěla. 

          Poslední teze, že hlavním cílem pro většinu učitelů je naučit žáky fakta a 

letopočty, se téměř z poloviny naplnila. Toto zjištění mě trochu překvapilo. Velká část 

dotazovaných pedagogů vedle toho ale ještě uvedla vyhledávání a zpracovávání 

informací a pěstování národní hrdosti. A jedna třetina respondentů považuje za důležité, 
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aby žáci uměli obhájit svůj názor, vést diskusi a vytvořili si vztah k historickému 

poznání.  

         A to je i obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství, 

jehož součástí výuka dějepisu je. Jeho snahou je připravit žáky na aktivní a odpovědný 

život v demokratické společnosti. Úkolem společenskovědního vzdělávání je kultivace 

historického vědomí žáků (především v dějinách 20. století), a učit je hlouběji rozumět 

jejich současnosti, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se 

manipulovat a porozumět světu, v němž se pohybují a žijí. 
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https://edu.ceskatelevize.cz/ 

https://historylab.cz/ 

https://www.jsns.cz/ 

https://muzeumkomunismu.cz/cs/ 

https://www.nm.cz/ 

https://www.socialismrealised.eu/ 
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Tabulky 

Tabulka č. 1 Jste muž x žena. 
Tabulka č. 2 Jaká je vaše aprobace? 

Tabulka č. 3 Jak dlouho vyučujete dějepis? 

Tabulka č. 4 Využíváte při své výuce učebnici? 

Tabulka č. 5 Pokud ano, tak kterou? 

Tabulka č. 6 Jak motivujete své žáky? 

Jaké využíváte při výuce metody? 

Tabulka č. 7 Verbální metody 

Tabulka č. 8 Práce s textem 

Tabulka č. 9 Ikonické materiály 

Tabulka č. 10 Filmová tvorba 

Tabulka č. 11 Práce na žákovských projektech 

Tabulka č. 12 Využíváte ve výuce pracovní listy? 

Tabulka č. 13 Pokud ano, tak jaké? 

Tabulka č. 14 Využíváte ve výuce webové aplikace? 

Tabulka č. 15 Pokud ano, tak které? 

Tabulka č. 16 Považujete za důležité další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti soudobých dějin? 

Tabulka č. 17 Pokud ano, tak v jaké podobě? 

Tabulka č. 18 Která témata soudobých dějin do výuky zahrnujete? 

Tabulka č. 19 Je podle vás soudobým dějinám na vaší škole věnován dostatečný 
prostor? 

Tabulka č. 20 Jak často navštěvujete se svými žáka muzea, galerie a jiné objekty 
určené k mimotřídní výuce? 

Tabulka č. 21 Co je pro vás nejdůležitější, aby se žáci v hodinách dějepisu 
naučili? 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 České století – 1968 Musíme se dohodnout (série pracovních listů k 6. 
dílu)  
Příloha č. 2 Milada Horáková – článek z Rudého práva 

Příloha č. 3 Milada Horáková – seznam technik propagandistických textů 

Příloha č. 4 Museum komunismu – pracovní list pro žáky 

Příloha č. 5 Vstupní test znalostí 
Příloha č. 6 Průběžný test znalostí 
Příloha č. 7 Pracovní list – Bratříčku zavírej vrátka 
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Příloha č. 8 Pracovní list – Ticho 

Příloha č. 9 Pracovní list – Letná 2019 

Příloha č. 10 Pracovní list – Okupace Československa 21. srpna 1968 – 1. hlášení 
Příloha č. 11 Pracovní list – Jan Palach 

Příloha č. 12 Pracovní list – Borůvkovo sanatorium 

Příloha č. 13 Pracovní list – Karikatura a meme 

Příloha č. 14 Pracovní list – Hlad po kultuře 

Příloha č. 15 Pracovní list – Charta 77 v datech 

Příloha č. 16 Pracovní list – Petice Několik vět 
Příloha č. 17 Dotazník k výzkumu 
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Koho podle vás naši politici vlastně zastupovali? Byli v tom zajedno?  
Jaké chování československých představitelů podle vás očekávala veřejnost doma? 

 

 

 

 

Na začátku této ukázky zazněla věta: „Nechceme-li skončit jako Hácha, musíme si 
stanovit priority“. Zamyslete se nad touto historickou paralelou a určete, ke které 
události československých dějin se vztahuje. Vypište, v čem konkrétně se obě události 
podobaly. 
 

 

 

Ukázka č. 5: Podepsat či nepodepsat?  
V ukázce uslyšíte rozhovor, ve kterém zaznívají názory a argumenty dvou vrcholných 
československých politiků té doby – Alexandra Dubčeka a Gustáva Husáka (herec 
s brýlemi). Pozorně sledujte argumenty obou a zapisujte v bodech, proč sověty 
prosazovaný protokol nakonec podepsat. Další důvody zaznamenejte z projevů politiků 
v následné scéně před podpisem. 
 

 

Diskutujte mezi sebou o možných jiných důvodech, proč s výjimkou jednoho muže 
všichni naši politici v Moskvě protokol podepsali, a opět je zapište. Zhodnoťte postoj 
této většiny. Vyhledejte na internetu text tzv. moskevského protokolu a zjistěte, co se 
mělo v budoucnu v ČSSR změnit. 
 

 

Zapojte svou fantazii a do komiksových bublin zapište, co si Alexandr Dubček a Leonid 
Iljič Brežněv podle vás mohli myslet před podpisem protokolu a na co mohli myslet po 
něm. 
              PŘED         PO 

               PODPISEM        PODPISU 
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Praktické poznámky a rady pro učitele 

Předpokladem pro smysluplnou práci s filmovými ukázkami z tohoto konkrétního 

dílu série autorsky zpracovaných televizních dramat je alespoň základní znalost 
historického kontextu, ve kterém se události srpnové noci roku 1968 a prvních 

pookupačních dnů, včetně únosu československých politiků i moskevských jednání, 

odehrávaly. Je tedy vhodné zařadit vyučovací hodinu s filmovými ukázkami ve chvíli, 

kdy již žáci probrali v dějepise vývoj Československa od konce II. světové války až 

po náběh Pražského jara, pokus o reformu socialismu a úsilí dát mu „lidskou tvář“.  

Pracovních listů je v souboru více, není reálné je všechny využít v jedné vyučovací 
hodině. Má-li učitel k dispozici dvě vyučovací hodiny (kupříkladu v dějepisném 

semináři), může pochopitelně využít kompletní nabídku. V obou případech je však 

vhodné v úvodu hodiny (semináře) využít jako uvedení do tématu (okupace a 

moskevská jednání) a pro osvěžení znalostí žáků jediný pracovní list, který se 

nevztahuje k filmovým ukázkám. Je zařazen v tomto souboru první v pořadí a je 

nazván Československo 1968 - pokus o reformu. Po jeho vyplnění a společné diskusi 

pak učitel vybere dle svého uvážení, tematických priorit a celkového záměru filmové 
ukázky (z celkem šesti nabízených a opatřených úkoly). Ke každé, kterou zvolí, má 

k dispozici jeden pracovní list. Z praktických důvodů (kvůli vytištění pro žáky do 

vyučovací hodiny) je jeden list vždy na jedné straně tohoto textového souboru. Úkoly 
v pracovních listech jsou doplněny dobovými prameny různých typů (anekdoty, 

titulky z dobového tisku, karikatura, fotografie, vzpomínky pamětníka aj.). Učitel si 

pochopitelně může pracovní listy upravovat, redukovat či doplňovat úkoly dle svých 

potřeb. 

Ideální pořadí pro využití pracovních listů v jedné vyučovací hodině (podle jejich 

závažnosti): Československo 1968 - pokus o reformu + Spustili to! + Tlačí to 

k podpisu… + Podepsat či nepodepsat? 

  

Další tři pracovní listy – Sašo, ničemu nerozumíš… + Musíme si stanovit priority… + 

Co jsme udělali špatně? – je možné využít v případě dvouhodinové výuky. 

 

Zdroje pro další studium:  
 

Krátké texty historiků (mikrostudie), soubory dobových pramenů, pracovní listy do 
výuky a odkazy na videa k tématu hledejte na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz 
v rubrice Československo v letech 1948-1968 
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http://www.moderni-dejiny.cz/tags/tag/uri/ceskoslovensko-v-letech-1948-1968/ 
Komuniké z Československo - Sovětského jednání v Moskvě dne 27. 8. 1968 

http://www.totalita.cz/txt/txt_komunike_mosk_1968_08_27.php 

Protokol o jednání delegace ČSSR a SSSR (tzv. Moskevský protokol) 
http://www.totalita.cz/txt/txt_prot_mosk_1968.php 

 

Fotografie a kopie pramenů použité v pracovních listech: 
www.moderni-dejiny.cz 

www.ceskatelevize.cz  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1079008-moskevsky-protokol-korunoval-
okupaci-ceskoslovenska-nadeje-byly-pohrbeny 

 

 

Příklady odpovědí (kurzívou jsou repliky herců z filmové ukázky): 
 

Co se stalo? přepadení, vojenský útok, okupace 

Československa 

 

Kdy se to stalo? noc, 20. srpen 1968, 23:40 

 

Kdo akci spustil a provedl? SSSR, celkem vojska pěti zemí, do šesti 
ráno bude republika obsazena 

 

Oficiální zdůvodnění akce: záchrana socialismu, potlačení vývoje, se 
kterým sovětští politici nesouhlasili 
(jdou potlačit kontrarevoluci, ohrožení 
socialismu) 
 

Okamžité reakce československých politiků: překvapení, zaskočení, zklamaní, 
rozhořčení a vztek, obávají se o budoucnost 
(to udělali mně… / skládám funkci / nebyl 
jsem o tom informovaný - stejně jako 
prezident, předseda parlamentu, vlády / 
zrada socialismu a zrada národa / nepozval 
jsem je… zastřelte si mě) 
 

Návrhy konkrétních kroků: vyjádřit odpor a protest, zabránit násilí 
v ulicích, uklidnit veřejnost, spolupracovat 
s okupačními jednotkami… 

(musíme dohodnout další postup / jde o 
národ / nesmí dojít ke krveprolití / musíme 
zůstat na svých místech – neseme 
odpovědnost / co řekneme lidem: armáda je 
paralyzovaná, vojenský odpor nemá smysl, 
nikdo o vstupu nevěděl a nepozval vojska / 
uklidnit lidi / je to v rozporu s Chartou OSN, 
máme právo protestovat / odpovědnost za to, 
aby netekla krev našich lidí / komunisté musí 
s jednotkami spolupracovat – nemůžou se 
k nim chovat nepřátelsky, byl by to konec 
spolupráce se SSSR) 
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 způsob chování tvrzení / argumenty 

Brežněv a sovětští politici zprvu přátelsky, konejšivě, 
později tvrdě, arogantně s 
výhrůžkami 
 

 

složitá situace v ČSSR / 
pravicové síly chystaly 
převrat, tajné sklady zbraní 
atd. bez vědomí Dubčeka / 
vaše vojsko nekladlo odpor / 
nebyly oběti! / vaše noviny 
vystupují proti SSSR / 
demonstrace v ulicích / zabili 
jednoho strážného jako 
fašisti / střílejí po našich 
vojácích ve městech / 

Dubček unesen, tíživá osamělost 

v nepřátelském a cizím 
prostředí, bez znalosti 
situace doma, nejasná 
budoucnost, snaha vývoj 
v ČSSR vysvětlit a obhájit 
 

 

to, co jste udělali je chyba / 
způsobí to rozkol 
v mezinárodním 
komunistickém hnutí / měli 
jsme doma nebývalou 
podporu / byli jsme národ 
rusofilů a s tím je konec / 
proč na mě tři dny mířili vaši 
vojáci samopalem? 
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Příloha č. 2 

Milada Horáková – článek z Rudého práva 

 



109 

Příloha č. 3 

Milada Horáková – Seznam technik propagandistických textů 
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Příloha č. 4 

 

Muzeum komunismu – pracovní list pro žáky (zdroj: Muzeum komunismu) 
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Příloha č. 5 Vstupní test znalostí 

 

 

Vstupní test znalostí soudobých dějin pro 1. ročník 

1. Po druhé světové válce došlo: 

a) k zimní válce mezi Severem a Jihem 

b) ke studené válce mezi Západem a Východem 

c) k podzimní válce mezi Východem a Severem 

2. Komunisté se dostali v Československu k moci: 
a)1948 pod vedením Klementa Gottwalda 

b)1968 pod vedením Alexandra Dubčeka 

c)1989 pod vedením Gustava Husáka 

3. Komunistický státní převrat bývá nazýván: 
a) „Vítězný rok“ 

b) „Vítězný únor“ 

c) „Vítězný duben“ 

4. Jediná žena popravená komunisty v Československu byla:  

a) Marta Gottwaldová 

b) Marta Kubišová 

c) Milada Horáková 

5. Došlo i na popravy vysokých komunistických činitelů. Nejznámější proces 
proběhl s: 

a) Rudolfem Slánským 

b) Klementem Gottwaldem 

c) Gustavem Husákem  

6. Komunistická strana Československa (KSČ): 
a) povolovala soukromé vlastnictví, podporovala soukromé rolníky a živnostníky 

b) dodržovala základní lidská práva, nepronásledovala ty, kteří měli jiný názor 

c) pronásledovala nevinné lidi za jiné názory, ve vymyšlených procesech odsuzovala 

lidi k trestu smrti, vyvolávala v lidech strach 

7. Komunistická strana Československa se opírala o: 

a) podnikatele a sedláky 

b) o STB (státní tajná bezpečnost) a LM (lidové milice) 

c) o emigranty ze západních zemí 
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8. Období snahy komunistické vlády v Československé socialistické republice 

(ČSSR) reformovat (změnit k lepšímu) společnost nazýváme: 

a) „Bratislavské léto“ 

b) „Brněnský podzim“ 

c) „Pražské jaro“ 

9.Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy začala: 

a) 21. srpna 1966 

b) 21. srpna 1968 

c) 21. srpna 1970 

10. Protestem proti okupaci sovětskými vojsky byl čin Jana Palacha, studenta 
Filozofické fakulty University Karlovy v Praze, který se 16. ledna 1969 na 

Václavském náměstí: 
a) zastřelil 

b) otrávil  

c) upálil 

11. Oblíbený komunistický politik v době okupace vojsky Varšavské smlouvy 
byl: 
a) Alexander Dubček 

b) Antonín Zápotocký 

c) Antonín Novotný 

12.Termín „Normalizace“ v Československu označuje: 

a) období pokračování a utužení totalitního systému, pronásledování odpůrců KSČ 

b) nastolení demokratických změn 

c) otevření hranic na Západ, zrušení cenzury, přechod k demokracii 

13. Komunisté věznili budoucího českého prezidenta, byl to: 

a) Miloš Zeman 

b) Václav Havel 

c) Václav Klaus 

14. Nespokojenost lidí s vládou jedné strany vrcholila 17. listopadu roku: 

a) 1988 

b) 1989 

c) 1990 

15. Studenti i občané si v Praze připomněli „Mezinárodní den studentstva“ a 

zároveň 50. výročí smrti studenta Jana: 
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a) Opletala 

b) Palacha 

c) Šmída 

16. Průvod studentů 17. 11. 1989 na Národní třídě v Praze: 

a) byl napaden a brutálně rozehnán složkami tehdejší policie 

b) bez asistence policie prošel na Staroměstské náměstí  

c) byl policií zkontrolován a vpuštěn na Václavské náměstí 

17. Na protest zásahu proti studentům se konaly po celé republice demonstrace 
a stávky. To byl konec vlády: 

a) KSČ 

b) ODS 

c) hnutí ANO 

18. Gustav Husák odstoupil z funkce prezidenta a jeho nástupcem byl 
jednomyslně zvolen: 

a) Václav Havel 

b) Jiří Dienstbier 

c) Václav Benda 

19. Protože revoluce u nás proběhla bez násilí, je nazývána: 

a) Hedvábná revoluce 

b) Flanelová revoluce 

c) Sametová revoluce 

20. K rozdělení Československa došlo: 
a) 1. prosince 1989 

b) 1. března 1991 

c) 1. ledna 1993  
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Příloha č. 6 Průběžný test znalostí 
 

 

Kontrolní test 

 
1) Napiš ke každému jménu jeden pojem z nabídky: Céčka a populární zpěvák, 

prezident v 70. letech, upálil se na protest proti okupaci, držitel Nobelovy ceny a 

signatář Charty 77, zpěvačka a signatářka Charty 77, představitel Pražského jara, 

prezident po roce 1989  

 

Alexander Dubček  

Václav Havel  

Jan Palach  

Marta Kubišová  

Jaroslav Seifert  

Michal David  

Gustav Husák  

 

2) Seřaď následující historické události chronologicky: Normalizace, 

demonstrace na Letné, Václav Havel prezidentem, Pražské jaro, okupace vojsky 

Varšavské smlouvy, upálení Jana Palacha  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

3) Vysvětli pojmy: 
 

Sametová revoluce -  

Pražské jaro -  

Charta 77 -  

Disent –  

 

4) Vyjmenuj československé prezidenty od roku 1967 do roku 1990: 
  

 

5) Rozhodni, zda jsou daná tvrzení historicky správná:  
a) Prohlášení tzv. Anticharty byl dobrovolný protest lidí nesouhlasících s 

komunistickým režimem v Československu. ANO – NE.  

b) Prezidentem Československa v období tzv. normalizace byl Ludvík Svoboda a 

Václav Havel. ANO – NE. 
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c) Tuzex byl obchod se zahraničním zbožím, kde se platilo tuzexovými poukázkami, 

tzv. bony. ANO – NE.  

d) Na protest proti srpnové okupaci Československa se na Václavském náměstí upálil 

student Jan Palach. ANO – NE.  

 

6) Poznáš osobnosti109, které jsou na obrázcích? 

 

  
  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Gustav Husák, zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/prezidenti-v-minulosti/gustav-husak , 
Alexander Dubček, zdroj: https://skompasem.cz/alexander-dubcek/, Jan Palach, zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach, Milouš Jakeš, zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Jake%C5%A1 
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Příloha č. 7 

Pracovní list – Bratříčku zavírej vrátka 

 

Před sebou máte text písně Bratříčku zavírej vrátka. Na základě poslechu doplňte 
vynechaná slova:  
 
Bratříčku, nevzlykej, to nejsou ……………., 
vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 
přijeli v …………… železných maringotkách.  
Se slzou ……………………na sebe, 
buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe 

na cestách klikatých, bratříčku, v ……………….  
Prší a venku ………………, 
tato nebude krátká, 
beránka vlku se ……………, 
bratříčku, zavřel jsi vrátka?  
 

Bratříčku, nevzlykej, …………… slzami, 
nadávky polykej a …………. silami, 
nesmíš mi vyčítat, jestliže ………………...  
Nauč se ………………, není tak složitá, 
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, 
budeme klopýtat, zpátky už ……………….  
Prší a venku ………………, 
tato noc nebude krátká, 
……………… vlku se zachtělo, 
bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka!110 

 

 

Otázky a úkoly:  
1) Na jakou událost píseň reaguje? Kdy byla nejspíš složena? 

....................................................................................................... 

2) Kdo je autorem písně? (Obrázek napoví.) .................................................. 

3) Zamysli se nad následujícími slovy v textu. Pokus se vysvětlit metafory: Hranaté 

železné maringotky, beránka vlku se zachtělo, budeme klopýtat, zpátky už neuhneme, 

tato noc nebude krátká, bubáci, zavřel jsi vrátka? 

4) Proč podle tebe autor emigroval? 

5) Pokus se zjistit kam a jakou činnost zde vykonával? 

6) Zamysli se nad tím, jaké okolnosti by donutily tebe odejít do ciziny. 

                                                 
110 Zdroj: Karaoketexty, [online], [cit. dne: 10. 2. 2021]. Dostupné z: 
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/kryl-karel/bratricku-zavirej-vratka-8320 
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Příloha č. 8 

 

Pracovní list – Ticho 

Bohdan Mikolášek - Praha 21.1.1969   

 Jan Palach – hrdina nebo oběť?111 

Ticho a lidé proudí ulicí 
a málo - málo kdo se smál. 
Nehybný chodník smekl čepici 
- a ticho spěchá, spěchá dál. 
 

To ticho seřazené v průvodu 

a někdo tvářím úsměv vzal  
jak žízeň hnaná pro vodu 

- to ticho spěchá, spěchá dál. 
 

Ticho a lidé proudí ulicí 
a každý úsměvu se vzdal. 
Vždyť ticho je jen čára půlící 
pak přijde výkřik 

- už přišel výkřik a plamen 
plál. 
 

 

Oheň, světlo, dým 

a krátký život s ním 

hořely dlouho a hořet budou 
dál. 

  

Plamen cizích vin 

a já dobře vím  
tak jako vy tu zprávu: 
zemřel živý člověk 

aby mrtví zůstali žít. 
 

 

Zůstali žít, ale snad už  
aspoň trochu ví proč. 
Proč každý, kdo ležel - vstal.  
Ale já - já se ptám také proč, 
proč je ten oheň tolik stál. 
 

Proč lidé začnou myslet na 
život, až když jim před očima 
umírá. 
To proč - to proč to dotírá, 
proč je ten oheň tolik stál.  

Oheň, světlo, dým 

a krátký život s ním 

hořely dlouho a hořet 
budou dál. 
Plamen cizích vin  
a já dobře vím - jako vy tu 
zprávu: 
zemřel živý člověk 

aby mrtví zůstali žít. 
 

 

Ticho a lidé proudí ulicí  
...na Václavském náměstí  
si každý kousek toho ticha 
vzal a Národní muzeum  
s očima vypálenýma municí  
vidí, jak ticho spěchá dál. 
 

Ať po té písni nikdo 
netleská,  
ať každý v klidu to své ticho 
zatráví 
to ticho, to ticho tiše mluvící 
ať tiše dál vypráví....112 

Otázky a úkoly k písni a dokumentárnímu filmu 

1. Vyjádři jedním slovem, jak na tebe dokument a píseň působí. 
2. Který motiv z textu písně se ti vybavuje? 

3. Který obraz filmu ti nejvíce utkvěl v paměti? 

4. Co podle tebe v dokumentu symbolizují semafory? 

5. Jaké další symboly se v klipu ještě objevují? Zvládneš určit, k čemu odkazují? 

6. Pokus se interpretovat tučné části textu. 
7. Ještě jednou si vybav záběry z filmu a pokus se je poskládat do chronologického 
sledu. 
8. Poznáš místa, na kterých se konkrétní záběry natáčely? 

9. Jak asi čin Jana Palacha zapůsobil na jeho vrstevníky a jak jej vnímaly generace 
rodičů? 

10. Napiš, co bys Janu Palachovi vzkázal dnes. 

                                                 
111 https://www.albatrosmedia.cz/tituly/46740399/jan-palach/ 
112 Zdroj textu: http://mikolasek.cz/ticho/   
Zdroj dokumentu: https://www.youtube.com/watch?v=zv0PMB2-v1 
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Příloha č. 9 

 

Pracovní list – Letná 2019 

 

ONDŘEJ HRABAL, FILIP KORYTA 

  

Je listopad 

A kdekdo má chuť si hrát: 
Kámen Sociální nůžky Toaletní papír 
Ale lidi nejsou slepí 
Nejsou slepí 
Je listopad 

A to je v týhle zemi období 
Kdy si připomínáme konec doby 

Co se nesla v duchu deformace 

Deformace sociální 
Deformace kulturní 
Deformace duševní 
A přesto se najdou tací 
Co se do těch dní 
Touží vracet 
A mě to mate 

Je listopad a mě mate 

Že někdo obětuje svobodu 

Aby se stal automatem 

Že někdo upřednostňuje diktát  
A domnělý jistoty 

A falešný autority 

Před silou vlastní individuality 

Že se někdo upíná 

K pochybným idolům 

Aniž by si uvědomil 
Že ho to stahuje - 
Dolů  

 

Je listopad 

A rozum zůstává stát 
Když se ze státu stává groteska 

Zašlé slávy jenom odlesk a 

Masaryka odnes čas 

Zavírat oči se možná dalo, dodnes však 

To už nejde, vždyť se tolik stalo 

Vždyť se tolik stalo 

Fakt toho není málo 

A nechce se věřit 
Už snad ani nejde věřit 
Že vám to za to stálo  

 

Je listopad 
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A na lov voličů 

Dává se ANO 

Dává se, ano, z cizího jde to samo 

V očích amok, když národ vznáší nárok 

Za rok bude líp v zemi lip, když autokrat udělá zákrok 

A možná je čas si říct… Sorry jako 

Ale že možná nejsi prorok, ale… pako 

Že možná to není komplexní jak Márovy texty 

A možná se proti tobě nespiknul celý vesmír 
A možná jsi prostě jen zpychnul, není cesty 

Zpět – když neovládáš sebe, ale chceš ovládnout svět 
  

Je listopad 

A stromy jsou holý 

Už ztratily nádech nachu 

A popel patří k popelu 

A strach k prachu 

Je to potřeba  
Je potřeba se nebát 
Je potřeba navzájem se chápat 
A ne po sobě šlapat 
A jestli něco potřeba není 
Tak věřit těm co slibují 
Instantní řešení 
Protože jestli něco demokracii láme vaz 

Tak ti kteří slibují 
Že naše problémy vyřeší za nás 

Je listopad A základ 

Je stavět mosty Nikoli je pálit 
Stavět mosty stavět mosty 

Řekl jsem to třikrát 
A zopakuju to klidně po stý 

Vždyť stačí docela málo - 
A to vést dialog 

  

Je listopad  
Tak 

Nehledej rozdíly 

Mezi Oni 
A My 

Mezi My 

A Já 

- 

 

  

 

Je listopad 

A třebaže osobně je ti tu dobře 

Není to samozřejmost 
Je třeba bránit se prohře 
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Rezignace nad státem státu je pohřeb 

Rezignace nad státem je totiž rezignace nad sebou 

Volby, demonstrace – mají smysl – není to placebo 

Zase to nevzdáme, i když je zaseto 

Řepkové semeno hluboko 

A naše to Česko je pak žlutou paletou 

- 

Dáme to 

 

Je listopad 

A čeká nás vzestup 

Když budeme hledat 
Společnou cestu 

 

 

Otázky a úkoly k textu 

1. Jak na tebe působí přednes autorů slamu? 

2. Pokud by sis toto dílo pouze přečetl, mělo by na tebe stejný účinek jako jeho 
poslech? 

3. Co tě při poslechu napadalo? 

4. Která slova se ti z přednesu vybaví? 

5. K jaké události se toto vystoupení vztahovalo? Uveď pasáže, jimiž se to dá 
doložit. 
6. Proč demonstrace právě v listopadu 2019? 

7. Co víš o uskupení Milion chvilek pro demokracii? 

8. Proti čemu a komu demonstrující svou účastí protestovali? 

9. Co vše lze vyčíst z přiložené fotografie113? 

10. Pokus se zjistit, jaké další známé osobnosti na Letné vystoupily? 

11. Zamysli se nad tím, jestli demonstrace přinesla nějaké změny, své tvrzení 
zdůvodni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

113 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/letenenska-plan-letna-demonstrace-listopad-milion-chvilek-

srovnani-snimky 
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Příloha č. 10 

Pracovní list - Okupace Československa 21. srpna 1968 - první hlášení 
1) Doplň text: 
 

Všemu lidu Československé socialistické republiky 

Včera, dne ______________, kolem 23. hodiny, překročila vojska ____________, 

Polské lidové republiky, __________demokratické republiky, Maďarské lidové 

republiky a _____________republiky státní hranice Československé socialistické 

republiky. Stalo se tak bez vědomí ________________, předsedy Národního 

shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru 

_________________ Československa a těchto orgánů.  

 

V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa a zabývalo se přípravou ___________sjezdu strany. Předsednictvo 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa_______________ občany 

naší republiky, aby _____________a nekladli postupujícím vojskům _____. Proto ani 

naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice __________rozkaz k obraně země. 

Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje 

tento akt za ____________ nejenom zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za 

popření základních _________mezinárodního_______.  

 

Všichni vedoucí funkcionáři státu, Komunistické strany Československa 

i_____________ zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a 

členů svých orgánů___________________ a jiných norem platných Československé 

socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě ___________________ 

Národního shromáždění a vláda republiky a předsednictvo Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa svolává plénum Ústředního výboru 

Komunistické strany k________________.  

 

Podepsáno předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

 

2) Odpověz na následující otázky:  
Co se dělo s rozhlasem v nočních hodinách? 
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K čemu vybízí rozhlas?  

Podporuje rozhlas státní funkcionáře?  

Jak reagují ostatní světové mocnosti?  

Co tě jako první napadlo, když jsi poslouchal text?  

Jaký z toho máš pocit?  

Jeví se ti taková situace jako správná?  

Jak by ses zachoval/a ty, kdybys byl/a občanem, který slyší takové hlášení v 

rozhlase?  

 

3) Zeptej se svých rodičů, prarodičů či jiných příbuzných:  
Jak jste se o situaci dozvěděli? 

Pamatujete si, co jste dělali, když bylo v rádiu vysíláno toto hlášení? 

Jak jste si počínali v srpnových dnech? 
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Příloha č. 11  

Pracovní list – Jan Palach 

1) Přečti si následující přepsaný text a odpověz na otázky:  
 

Vzhledem k tomu, že naše národy se octly na pokraji beznaděje a odevzdanosti, 

rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa. Naše skupina se 

skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodlaní se dát za naši věc upálit.  

Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první listy a 

nastoupit coby první pochodeň.  

Naše požadavky jsou: 1) okamžité zrušení cenzury 2) zákaz rozšiřování „Zpráv“. Jak 

viděno, naše požadavky nejsou přemrštěné, spíše naopak.  

Jestliže naše požadavky nebudu splněny do pěti dnů, tj. do 21. 1. 1969, a nevystoupí-

li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou) našich požadavků, 

vzplanou další pochodně.  

Pochodeň č. 1  

P. S. Věřím, že více světla potřeba nebude.114  

 

Otázky a úkoly:  
O jaký typ psaného materiálu se jedná?  

Co vedlo autora k jeho sepsání?  

Myslíš si, že ona širší skupina existovala? 

Znáš některé další „pochodně“? 

Co autor naznačuje svým P.S.?                         Zdroj: fotoarchiv autorky 

Pokus se vyhledat, jaké byly reakce společnosti na čin autora textu? 

 

Argumenty podporující čin Jana Palacha Argumenty zpochybňující čin Jana Palacha 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Zdroj: Moderní dějiny, [online], [cit. dne: 11. 3. 2021]. Dostupné z: http://www.moderni-
dejiny.cz/clanek/posledni-dopis-jana-palacha/ 
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Příloha č. 12  

Pracovní list – Borůvkovo sanatorium 

1. Víte, o jakou budovu se jedná a kde se nachází? 

 

____________________________________________________________________ 

2. Co s ní mají společného osobnosti vyobrazené na fasádě? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Vzpomeneš si, jak tyto dva muže poznamenal komunistický režim? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Jak na tebe samotná budova i improvizovaný pomník působí? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Pomník zde není úplně legálně. Proč tedy nebyl podle tebe odstraněn? 

____________________________________________________________________

6. Na dalším fotografii je tento objekt ukázán  

i zevnitř. Pokus se vymyslet návrh, jak by bylo 

možné tuto chátrající budovu využít v současné 

době.  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Otázky a úkoly ke komiksu 

1. Zkus si tipnout, jakého období se ukázka týká?  

2. Která konkrétní díla jsou v komiksu zmíněna? 

3. Znáš ještě další díla těchto autorů?  

4. V textu je zmíněno, že se začalo psát o tématech, která byla dříve zakázaná. 

Napadne tě, jaká témata to byla a proč se o nich nesmělo psát? 

5. Jsou zde také zmíněny dva české filmy, které byly oceněny Oscarem. O jaké filmy 

se jedná? Pokus se vyhledat, v jakých letech filmového Oscara obdržely.  

6. Znáš další český film, který obdržel tuto prestižní filmovou cenu? 

7. Jaké filmy jsou oceňovány dnes - žánrově a tematicky?  

8. Čím se vyznačuje autorské divadlo? Fungují zmíněná autorská divadla i dnes?  

9. S jakými obdobími českých dějin je spojena cenzura?  

10. Je po něčem z oblasti kultury „hlad“ v současnosti?  

10. Co je typické pro dnešní českou kulturu? Jak vidíš její budoucí vývoj? 
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Příloha č. 15 

Pracovní list – Charta 77 v datech 

 

13. října 1976  
Ve Sbírce zákonů ČSSR byl zveřejněn Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Pakty byly 
podepsány již v říjnu 1968, byly součástí závěrečného dokumentu helsinské konference v 
roce 1975 a v ČSSR měly platit od března 1976.  
podzim 1976  
Jsou zatýkáni členové kapely Plastic People a jejich blízcí přátelé. Píšou se prohlášení na 
podporu, která jsou adresovaná do zahraničí i oficiálním mocenským složkám. Začínají 
práce na přípravě petice, která úřady vyzve k dodržování přijatých mezinárodních dohod.  
1. ledna 1977  

Byl vydán dokument Charty 77 č. 1, pod který se podepsalo 242 lidí. Dokument obsahoval 
prohlášení Charty 77.  
6. ledna 1977  

V Praze začali chartisté rozesílat připravené obálky s textem, kvůli zásahu StB jich však 
stihli odeslat jen asi 40. StB zabavila originální dokumenty Charty včetně podpisů. 
Odpoledne text Charty 77 zveřejnil francouzský deník Le Monde, o den později text vyšel 
i v The Times a Franfurter Allgemeine Zeitung.  
7. ledna 1977  

Začíná policejní represe. Rudé právo otisklo první reakci na existenci Charty 77.  
14. ledna 1977  

Byli zatčeni Václav Havel a Jiří Lederer.  
26. ledna 1977  

Ministerstvo zahraničí USA vyslovilo zneklidnění nad tím, jak československá vláda 
zachází se stoupenci lidských a občanských práv.  
31. ledna 1977  

Havel je stále ve vězení, zbylí dva mluvčí Charty 77, Jiří Hájek a Jan Patočka, byli 
předvoláni na Generální prokuraturu. Tam jim bylo sděleno, že činnost Charty je v rozporu 
s platnými československými zákony.  
13. března 1977  
Po osmihodinovém výslechu na StB zemřel mluvčí Charty, filozof Jan Patočka. 
1977 – 1989 

Charta za dobu své existence vydala 572 dokumentů, které se vyjadřovaly k dění ve 
společnosti. 
K lednu 1990 podepsalo její základní prohlášení 1883 signatářů, 25 lidí podpis veřejně 
odvolalo. 
Ve funkci mluvčích se vystřídalo 38 osob, někteří ji zastávali opakovaně. K Chartě 77 se 
mohl přihlásit každý podpisem (v Prohlášení Charty 77 byla uvedena následující 
podmínka: „souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji“). V první vlně 
byla publikována jména 242 signatářů, jejichž podpisy – spolu s několika dalšími – 

zabavila Státní bezpečnost v lednu 1977 (většinu při zadržení Václava Havla, Ludvíka 
Vaculíka a Pavla Landovského, když 6. ledna 1977 vezli do parlamentu a úřadu vlády 
předat originál Prohlášení Charty 77). Z úřadoven vyšetřovatelů tajné policie se do 
příslušného vyšetřovacího spisu nakonec dostalo celkem 268 podpisových lístků.118 

 

 

                                                 
118 Zdroj: Co byla Charta77, [online]. [Cit. dne: 10. 3. 2021], dostupné z: 
https://www.jsns.cz/download-lecture-material/12461?activityId=17635&lectureId=15614  
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Příloha č. 16 

Pracovní list – Petice Několik Vět 
První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné československé 
vedení velmi často zaklíná slovy přestavba a demokratizace, ve skutečnosti se dost 
zoufale vzpírá všemu, co demokracii vytváří nebo ji alespoň vzdáleně připomíná. 
Petice a iniciativy občanů, které toto vedení samo nezorganizovalo, odmítá jako 
nátlakové akce, pokojná lidová shromáždění rozhání, do přípravy nových zákonů 

nedovoluje veřejnosti mluvit. Tytéž měsíce však zároveň ukázaly, že občanská 
veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále víc lidí má odvahu veřejně projevit svou 
touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji 
srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené 
krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby 
pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto 
změny jsou svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem k jakýmkoli 
smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče, musí 
tedy být změna společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch 
svobody, důvěry, tolerance a plurality.  
 

Podle našeho názoru je k tomu třeba:  
- Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.  
- Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.  
- Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a 
začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, 
totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. 
Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových občanských hnutí, včetně 
nezávislých odborů, svazů a spolků.  
- Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem 
politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné 
výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud 
nezávisle na oficiálních strukturách.  
- Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů.  
- Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit 
životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně 
předloženy k všestrannému posouzení odborníkům a veřejnosti.  
- Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o Pražském jaru, 
invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné normalizaci. Je smutné, že zatímco v 
některých zemích, jejichž armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes 
už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě velké tabu, a to jen 
proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedení, kteří jsou 
odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského života u nás.  
 

Každý, kdo s tímto stanoviskem souhlasí, je může podpořit svým podpisem. 
  

Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory 
nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím, jimiž jsme vedeni, totiž nadějím na 
skutečný společenský dialog jako jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se 
dnes Československo nalézá. 
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Otázky a úkoly: 
  

1) Co petice požaduje?  

2) Proč se autoři rozhodli text sepsat?  

3) Kdy myslíš, že tento text vznikl a proč právě v této době? 

4) Jaký byl smysl a cíl petice?  

5) Zaznamenej do bublin, které pasáže z textu jsou podle tebe nejdůležitější:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Co vše se dá vyčíst z následující krátké zprávy? 

 

Ve čtvrtek 29. června 1989 večer zazněl ve vysílání rozhlasové stanice Svobodná 
Evropa text petice Několik vět s výběrem jmen prvních signatářů. Mezi komunisty 
nastal poplach, pod peticí se objevila i jména známých umělců. 
 
7) Poznáš podle přiložených fotografií, kdo patřil mezi hlavní iniciátory120 této 
petice? 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Prosadili se tyto osobnosti v porevoluční 
politice? V jaké funkci? 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Václav Havel, Alexander Vondra [online], [cit. dne: 12. 3. 2021], dostupné z: 
https://www.denik.cz/z_domova/alexandr-vondra-dubcek-by-predstavoval-krok-zpet-havel-krok-

kupredu-20141229.html 
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8) Vyhledej, kteří známí umělci petici podepsali. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

9) Co myslíš, že vedlo lidi obecně k jejímu podpisu? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

10) Jak by ses v takové situaci zachoval/a ty a proč? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Příloha č. 17 

Dotazník k výzkumu 

 

Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, 

jmenuji se Marcela Hofnerová, jsem studentkou 2. ročníku NMgr. oboru Orální 

historie – soudobé dějiny na FHS UK v Praze. Píši diplomovou práci s názvem 

Pojďme oživit nedávnou historii, aneb jak na výuku soudobých dějin na středních 

školách. Mým záměrem je mimo jiné zjistit současný stav výuky soudobých dějin na 

středních odborných školách.  

Ráda bych Vás proto touto formou požádala o vyplnění následujících otázek.  

Závěrem bych Vás chtěla ujistit, že vše, co v dotazníku uvedete, podléhá absolutní 

anonymitě a bude použito výhradně pro účely mé diplomové práce. 

Děkuji Vám za vstřícnost i případnou spolupráci. 

 

            1. Jste muž x žena. 
            2. Jaká je Vaše aprobace? ________________________________ 

            3. Jak dlouho vyučujete dějepis? 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 5 let  

c) 6 – 10 let 

d) 11 – 20 let 

e) 21 – 30 let 

f) Více 

              4. Využíváte při své výuce učebnici? ANO x NE. 
              5. Pokud ano, tak kterou? 

a) ČAPEK, V. – PÁTEK, J., Dějepis pro střední odborné školy. 

Základní směry dějinného vývoje 

b) ČORNEJ, P. – ČORNEJOVÁ, I. – PARKAN, F. – KUDRYS, M., 

Dějepis pro střední odborné školy. České a světové dějiny 

c) jinou: _______________________________________________ 

6. Jak motivujete své žáky? (Můžete zvolit více odpovědí.) 

a) Zvolíte poutavé téma, 
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b) používáte pomůcky k prezentování učiva, 

c) umožníte jim pocítit úspěch, 

d) využijete filmovou ukázku k tématu, 

e) aplikujete učivo na reálné situace, 

f) vyprávíte příběh, čtete úryvek z knihy, 

g) sám/a jste zaujatý/á a nadšený/á, 

h) didaktickou hrou, 

i) skupinovou prací, 

j) projektem, 

k) jiné: _________________________________________________ 

7. Jaké využíváte při výuce metody? (Můžete zvolit více odpovědí.) 

A. Verbální metody: 

   a)  vyprávění 

b) popis 

c) výklad 

d) referát 

e) diskuse 

f) komentář k událostem 

g) interview s pamětníkem, odborníkem 

h) beseda 

B. Práce s textem:  

  texty verbální  a) učebnice 

b) historické odborné knihy 

c) beletrie 

d) noviny, časopisy 

e) deníky 

f) dopisy 

 

 ikonické materiály a) obrázky 

b) fotografie 

c) karikatury 

d) plakáty 

e) komiksy 

f) mapy 



142 

 

filmovou tvorbu a) připravené sestřihané 

                                               ukázky 

b) dokumentární film 

c) historický film 

d) video 

e) DVD 

f) internet 

C. Práce na žákovských projektech 

D. Jiné: ___________________________________________ 

8. Využíváte ve výuce pracovní listy? ANO x NE. 

9. Pokud ano, tak jaké? 

a) Ty, co si sám/sama vytvořím, 

b) pracuji s již hotovými např. z internetu, 

c) střídám obě varianty. 

10. Využíváte ve své výuce webové aplikace? ANO x NE. 

11. Pokud ano, tak které? 

d) HistoryLab, 

e) Socialism Realised, 

f) ČT edu, 

g) Moderní dějiny, 

h) Dějepis 21, 

i) České století, 

j) Jiné: 

____________________________________________________. 

 

12. Považujete za důležité další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

soudobých dějin? ANO x NE. 

13. Pokud ano, tak v jaké podobě? 

a) Samostudium, 

b) jednorázové semináře, 

c) ucelené bloky seminářů, 

d) letní školy pro učitele, 
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e) jiné formy: 

__________________________________________________. 

 

14. Která témata českých soudobých dějin do výuky zahrnujete? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

15. Je podle Vás soudobým dějinám na Vaší škole věnován dostatečný prostor? 

ANO x NE x NEDOKÁŽU POSOUDIT. 

16. Jak často navštěvujete se svými žáky muzea, galerie či jiné objekty určené 

k mimotřídní výuce? 

f) Nikdy, 

g) jednou za rok, 

h) jednou za půl roku, 

i) třikrát za rok, 

j) více než třikrát za rok. 

17. Co je pro vás nejdůležitější, aby se žáci v hodinách dějepisu naučili?  

a) Fakta a letopočty, 

b) vyhledávat a zpracovávat informací, 

c) umět obhájit svůj názor a vést diskusi, 

d) vytvořit si vztah k historickému poznání, 

e) vypěstovat v žácích hrdost na svou vlast, 

f) jiné: _______________________________________________. 
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