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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat výuku dějepisu v období 70. a 80. let 20. století se 

zaměřením na mělnický region. Zároveň čtenářům přibližuje situaci v Československé 

socialistické republice během období tzv. normalizace a poměry na Mělnicku ve stejné době. 

K tomu využívá literaturu, periodika, primární prameny, a především vzpomínky pamětníků – 

žáků a učitelů. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola popisuje metodologii 

výzkumu a vysvětluje, jakým způsobem byly vedeny a hodnoceny rozhovory, které pro účely 

této práce vznikly. Druhá kapitola charakterizuje poměry v Československu po 21. srpnu 1968 

až do Sametové revoluce. Třetí kapitola nastiňuje situaci na Mělnicku ve stejném období, 

zaměřuje se především na samotné město Mělník. Čtvrtá kapitola se věnuje obecným poměrům 

ve školství. Pátá kapitola představuje podobu vyučovacího předmětu dějepis v této době a 

zaměřuje se i na vyučující tohoto předmětu. Šestá kapitola je věnována didaktice dějepisu, 

nastiňuje, jak vypadaly vyučovací hodiny dějepisu, a analyzuje dobové učebnice. Sedmá 

kapitola se zabývá metodikou dějepisu – charakterizuje metody a formy výuky, prezentuje i 

typické pomůcky této doby. Cenným zdrojem informací byly vzpomínky pamětníků. 

Rozhovorů s pamětníky jsem uskutečnila celkem dvacet dva – deset s žáky a dvanáct s učiteli. 

V klíčových otázkách, týkajících se toho, do jaké míry režim ovlivnil výuku dějepisu, se 

pamětníci ve většině shodovali. V těch okrajovějších, například ohledně používání pomůcek ve 

výuce, byly výpovědi rozdílnější. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

výuka dějepisu –  didaktika dějepisu –  tzv. normalizace – dějiny výuky – Mělnicko – orální 

historie 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is to describe the teaching of history in the 70s and 80s of the 

20th century. It focuses on the Mělník region. At the same time, it introduces the reader to the 

situation in the Czechoslovak Socialist Republic during the period of so-called normalization 

and the situation in the Mělník region during the same period. Literature, periodicals, primary 

sources, and especially the memories of witnesses - students and teachers – have been used. 

The thesis is divided into 7 chapters. The first chapter describes the methodology of my research 

and describes they way I conducted and evaluated my interviews. The second chapter describes 

the situation in Czechoslovakia after August 21, 1968 until the Velvet Revolution. The third 

chapter outlines the situation in the Mělník region during the same period, focusing mainly on 

the town of Mělník itself. The fourth chapter deals with the situation in education in general. 

The fifth chapter presents the form of the subject of history during this period and focuses on 

the teachers of this subject. The sixth chapter is devoted to the didactics of history, outlines 

what the history lessons looked like and analyzes period textbooks. The seventh chapter deals 

with the methodology of history. It characterizes the methods and forms of teaching and it also 

presents typical teaching aids of this era. I interviewed twenty-two witnesses –  ten with students 

and twelve with teachers. On key issues, such as the extent to which the regime has influenced 

history teaching, the witnesses mostly agreed. On the more marginal issues, such as the use of 

teaching aids, the statements were more different. 

KEYWORDS 

teaching history – didactics of history – so-called normalization – history of teaching – the 

Mělník region – oral history 
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ÚVOD 

Období komunistické vlády v Československu trvalo více než 41 let a nástupnické státy 

bývalého Československa – Česká a Slovenská republika, si v sobě odkaz této doby nesou až 

do dnešních dní. Toto období je nám nejbližší ze všech historických epoch. I proto se 

domnívám, že je důležité se jím zabývat a snažit se využít vzpomínek pamětníků z různých 

oborů a vrstev společnosti, kteří tuto dobu zažili. Jak již název práce napovídá, já jsem si vybra la 

respondenty z oblasti školství, kteří zažili výuku v době takzvané normalizace v 

Československu, tedy v 70. a 80. letech 20. století, ať už z pozice učitele, nebo z pozice žáka.  

Zaměřila jsem se na Mělnicko jako oblast mně nejbližší. 

Lidé dnes mohou mít tendenci se domnívat, že dějepis se během normalizace, jak se nazývalo 

období po násilném přerušení demokratizačních procesů po okupaci Československa vojsky 

Varšavské smlouvy v čele se Svazem sovětských socialistických republik, vyučoval pokřiveně 

a nepravdivě. K této skutečnosti přinesou svědectví lidé, kteří se narodili v 70. letech nebo dříve 

a kteří zažili dějepisnou výuku právě v tomto období. Někteří z pozice žáka, další z pozice 

učitele. Mým úkolem je tuto problematiku objasnit, a to za použití dobové literatury, periodik, 

školních kronik a především vzpomínek pamětníků z mělnického regionu. Ve své práci 

charakterizuji, jak se výuka dějepisu v uvedené době vyvíjela, jakou zodpovědnost učitel 

dějepisu měl, jakým způsobem vedl žáky a jakých metod a forem ve výuce užíval. Popsala jsem 

i nejběžnější pomůcky, které pedagogové do výuky aplikovali. Ve své práci jsem se zaměřila 

především na výuku dějepisu na základních devítiletých školách, od roku 1978 na začínajících 

základních školách. Vyučování na středních školách a gymnáziích bylo natolik specifické a 

odlišné, že by jej nebylo možné kvůli svému rozsahu do této práce zařadit. 

Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výuky dějepisu pohledem dobové 

literatury a dalších dokumentů. V praktické části tato tvrzení potvrzuji, vyvracím nebo jinak 

komentuji na základě vzpomínek tehdejších učitelů nebo žáků. Všechny kapitoly proto doplňují 

vzpomínky pamětníků, kteří informace uvedené v dobových zdrojích dále rozšiřují a 

upřesňují. Otázky, které jsem při rozhovorech pokládala, uvádím pro ukázku v příloze. Kvůli 

rozhovorům jsem musela provést kvalitativní výzkumné šetření, které probíhalo formou 

polostrukturovaných rozhovorů.  

Téma jsem si vybrala, jelikož si uvědomuji, že je období normalizace poměrně známé a velká 

část široké veřejnosti ho sama zažila. I v médiích je toto téma často zmiňované, ale mnohdy 

poněkud jednostranně. Přišlo mi proto důležité jej více prozkoumat. Navíc jako budoucího 
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učitele dějepisu mě zajímalo, jakým způsobem se tento předmět vyučoval v jiném historickém 

období. Pro své bádání jsem si vybrala především oblast Mělnicka. Důvod pro toto rozhodnutí 

byl jednoduchý. Mělnicko je po celý můj dosavadní život mým domovem. Pouze na jeden 

region jsem se zaměřila z toho důvodu, že na jiných místech republiky se mohla výuka dějepisu, 

vzhledem k odlišným místním poměrům, kultuře nebo geografické lokaci, lišit. Popsat výuku 

dějepisu očima pamětníků v rámci celé republiky by sahalo daleko za hranice mé práce. Proto 

jsem si pro výzkum své diplomové práce vybrala jednu oblast.  

V první kapitole charakterizuji metodologii svého výzkumu a popíšu, jakým způsobem 

probíhalo výzkumné šetření. V dalších dvou kapitolách postupně vykreslím situaci v celém 

Československu během 70. a 80. let 20. století a následně poměry přímo v mělnickém regionu. 

Ve čtvrté kapitole popíšu obecnou charakteristiku školství před, ale hlavně během období 

normalizace. Charakterizuji stěžejní dokumenty a změny, které se během tohoto období ve 

školství odehrály. Rovněž se snažím vystihnout, jak moc se do školství promítaly myšlenky 

tehdejšího zřízení a jak učitelé praktikovali výchovu k „proletářskému internacionalismu“ a 

„socialistickému vlastenectví.“ 

Stěžejní část mé diplomové práce tkví v popsání samotné výuky dějepisu. V páté kapitole 

vylíčím osobnost učitele této doby. Stručně objasním, jak se v uvedené době vzdělávali budoucí 

učitelé. Pokusím se zjistit jejich motivaci pro studium a důvody, proč si vybrali právě tento 

obor. Rovněž chci zjistit, do jaké míry se ideologie projevila v jejich vysokoškolském studiu. 

Jak učitel vedl žáky, jaké se na něj kladly nároky, čím musel disponovat. Současně s tím 

popisuji, jak byl dějepis v této době vnímán a jakou mu řídící orgány přikládaly roli. Analyzuji 

i dobové závazné osnovy dějepisu a jejich proměny. V další kapitole nastiňuji, jakou strukturu 

měla hodina dějepisu v této době. V krátkosti rozebírám tehdejší učebnice dějepisu, a to 

z pohledu kontroverzních témat této doby. Poslední kapitola se zabývá metodikou dějepisu. 

Věnuji se zde dobovým metodám ve výuce, ale především nejčastějším pomůckám, které se v 

hodinách využívaly. V této době nebylo dostupné tak velké množství pomůcek jako dnes, a 

proto mě zajímala skutečnost, jak se s tím učitelé vypořádávali.  
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1. METODOLOGICKÁ ČÁST 

1.1. Otázky a cíle výzkumného šetření 

Ve své diplomové práci skrze rozhovory zkoumám, jak vnímali výuku dějepisu a historických 

témat v tomto období učitelé a žáci. Tyto výpovědi porovnávám s tvrzeními uvedenými 

v dobových dokumentech.  

Pomocí rozhovorů jsem chtěla získat odpovědi na řadu otázek z různých okruhů. Mezi základní 

otázky, které jsou podstatou mého výzkumu, jsem zařadila následující. Stěžejní otázkou je,  jak 

probíhala výuka dějepisu v 70. a 80. letech na Mělnicku, která představuje jádro mého 

výzkumu. Snažila jsem se zjistit, jakým způsobem a do jaké míry se do výuky dějepisu 

v předmětné době promítly tehdejší poměry a politická situace, jaká byla metodika, která témata 

se vynechávala a která naopak upřednostňovala. Rovněž i to, jak se jednotlivá výročí a důležité 

dějinné události promítaly do hodin. Zjišťovala jsem, jak velká pozornost byla ve výuce 

dějepisu věnována dějinám Ruska a SSSR. Zajímalo mne, jestli se učitelé cítili svázáni 

režimem. Zda opravdu nemohli žákům říkat „celou pravdu“ a museli se striktně držet jen toho, 

co stálo v osnovách, nebo zda byla jejich výuka uvolněnější, než se z dnešního pohledu zdá. 

Každý učitel mohl tento jev vnímat odlišně. Záleželo na jeho politickém přesvědčení i na vlivu 

kolegů nebo vedení školy. Zjišťovala jsem, jak moc se lišilo vnímání výuky dějepisu studentů 

a žáků od toho učitelského. Žáci si většinou nemuseli, na rozdíl od učitelů, uvědomovat 

zatíženost výuky ideologií vzhledem ke svému věku a k tomu, že jinou než socialistickou formu 

společnosti nepoznali. Poměry v zemi na ně, na rozdíl od jejich pedagogů, nemusely 

bezprostředně doléhat. Dalším poznatkem, na který se ve svém výzkumu snažím přijít, je to, 

zda se hodina sestávala pouze z výkladu, nebo se v ní objevovaly i konstruktivistické prvky. 

V této době učitel nedisponoval tolika pomůckami jako dnes. Přesto existovaly prostředky, 

třeba i svépomocí vyrobené, které učitelům umožňovaly výuku obohatit a zpestřit. Rovněž se 

ptám, zda pedagogové jezdili se svými žáky na dějepisné výlety a exkurze, případně jak 

probíhaly a do jaké míry v nich našla uplatnění ideologie. Vnímání těchto milníků sleduji jak 

z pohledu učitelů, tak i žáků. 

1.2. Metody sběru dat 

1.2.1. Kvalitativní výzkum 

Definice kvalitativního výzkumu není jednoduchá. Dosud se neurčil jednotný způsob, jak jej 

správně definovat. Nejběžněji si badatel před začátkem výzkumu určí téma a předběžné otázky, 

které může během sběru modifikovat. Proto se často charakterizuje i jako tzv. pružný typ 



4 

výzkumu. Badatel při něm hledá veškeré informace, které přispívají k osvětlení zkoumaného 

problému. Sběr informací a jejich rozbor probíhá v delším časovém úseku. Během této doby 

badatel shromažďuje informace, analyzuje je a rozhoduje se, které potřebuje a které nikoli. Poté 

celý proces probíhá znovu. Své domněnky a názory přehodnocuje. Výsledek takového 

zkoumání obsahuje podrobný popis celého procesu i citace z rozhovorů.1 

Definovat kvalitativní výzkum není z dnešního pohledu jednoduché i proto, že existuje více 

přístupů, z nichž každý zdůrazňuje jiný rys kvalitativního výzkumu jako ten důležitější. Lze jej 

definovat na základě metody usuzování, která říká, že kvalitativní výzkum je induktivně 

zaměřen. Metoda sběru dat uvádí jako hlavní nástroj rozhovor, který se snaží získat podrobné 

informace o dané problematice. Existují také definice podle typů dat, kdy badatelé využívají 

data z rozhovorů, pozorování a dokumentů, nebo podle způsobu analýzy údajů. Díky 

kvalitativnímu výzkumu získáváme jiná data a ty bychom měli hodnotit na základě jiných 

postupů, abychom získali odlišné závěry. Naším úkolem je hledat vztahy mezi jednotlivými 

pozorovanými jevy a klást důraz na jejich odlišnost. Časté je propojení kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu tak, že badatelé získávají svá data kvalitativním způsobem, ale 

zpracovávají je kvantitativně. Tedy například sdělením, že 15 žáků bylo s  hodinou dějepisu 

spokojeno, 12 nespokojeno a 5 si není jisto.2 

Výhody kvalitativního výzkumu můžeme spatřovat v tom, že díky němu získáváme detailní 

popis a vhled do studované skupiny nebo jedince. Dají se skrze něj nabízet nejrůznější teorie a 

zkoumat procesy. Na druhou stranu se výpovědi dotazovaných nemohou většinou zobecňovat 

v rámci celé populace. Respondenti mohou výzkum ovlivnit svými subjektivními odpověďmi. 

Obtížněji se zde testují hypotézy a teorie. Sběr dat a jejich následné hodnocení je časově 

náročné.3 Kvalitativní přístup mi umožnil větší porozumění individuálnímu pohledu 

respondenta, kterého lze dosáhnout jen prostřednictvím rozhovoru.  

1.2.2. Orální historie 

Pro získání vzpomínek o výuce dějepisu v inkriminované době jsem užila metodu orální 

historie. Myslím si, že má práce může být důkazem o tom, že tato metoda má svůj přínos při 

poznávání různých okruhů dějin. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že nemůže nahradit 

                                                             
1 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace . 4. vyd. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-

262-0982-9. s. 46. 

2 ŠVAŘÍČEK, R. a ŠEĎOVÁ K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 

978-80-262-0644-6. s. 13-16. 

3 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace . s. 46, 47. 
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písemný pramen. Tazatel si má být vědom nedokonalosti narátorovy paměti a faktorů, které 

jeho vzpomínky mohou ovlivnit. Sám tazatel rovněž nemůže postihnout všechny úhly pohledu 

na danou problematiku.4 

Miroslav Vaněk a Pavel Mücke orální historii ve své knize Třetí strana trojúhelníku: Teorie a 

praxe orální historie definují takto: „Jedná se o řadu propracovaných, avšak stále se 

vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž prostřednictvím se badatel v oblasti humanitních a 

společenských věd dobírá nových poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež byly 

účastníky či svědky určité události, procesu nebo doby, které badatel zkoumá, nebo osob, jejichž 

individuální prožitky, postoje a  názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, 

případně o zkoumaném problému obecně.” 5  

Při zkoumání vybraných jevů pomocí orální historie hraje velkou roli paměť respondenta. Jeden 

z faktorů ovlivňující interpretaci vzpomínek je význam zkoumaného předmětu pro pamětníka. 

Vzpomínky může ovlivnit i tzv. „kolektivní paměť“, kdy pamětník vyzdvihuje události, které 

jsou pro skupinu, ke které patří, atraktivní a hovoří se o nich. Dále může pamětník nadmíru 

vyzdvihovat svůj podíl na jisté věci, nebo naopak zakrývat svou vinu. Mohou se objevit i 

poruchy paměti, kdy narátor líčí nepravdivé události, u kterých je ovšem přesvědčen o jejich 

pravdivosti. Paměť, ale i kvalitu rozhovoru může v době jeho vedení ovlivnit i prožívaný stres, 

tréma nebo nízké sebevědomí.6 

To je jedna z nevýhod rozhovoru, pomocí kterého jsem metodu orální historie realizovala. 

Skrze něj lze zaznamenat události minulé. Mezi další nevýhody patří, že musí probíhat převážně 

v nepřirozených podmínkách, dotazovaný může své vzpomínky zkreslovat a nemusí je umět 

správně předat. To je fakt, se kterým se při takovém bádání musí počítat. Jiná možnost, jak 

efektivně zachytit vzpomínky minulosti, bohužel neexistuje. Už jen díky tomuto faktu jistě 

převažují výhody takového způsobu sběru dat nad jeho nevýhodami.7 

 

                                                             
4 VANĚK, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. Hlasy 

minulosti. ISBN 80-7285-045-8. s. 70. 

5 VANĚK, M. a MÜCKE P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. přepracované a doplněné 

vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 

978-80-246-2931-5. s. 14, 15. 

6 VANĚK, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. s. 70-73. 

7 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace . s. 166. 
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1.2.3. Polostrukturovaný rozhovor 

Se všemi respondenty jsem provedla polostrukturovaný rozhovor sestávající z velkého 

množství otázek. Tyto otázky se zaměřovaly přímo na výuku dějepisu, ale i na celkovou školní 

atmosféru a bezprostřední prožitky respondentů. Otázky směřované pamětníkům – učitelům 

jsou obsáhlejší než ty, které jsem pokládala pamětníkům – žákům. To vychází z přirozeného 

předpokladu, že učitelé v této době viděli více do hloubky školského systému, a právě jejich 

zkušenosti jsem se snažila zjistit. Otázky, které jsem při rozhovoru pamětníkům pokládala, 

uvádím v příloze. Jsou zde uvedené dotazy, které jsem kladla tehdejším učitelům dějepisu.  

Otázky, pomocí kterých jsem rozhovor vedla s vyučujícími českého jazyka nebo s učiteli 

prvního stupně jsem do příloh nezařazovala, a to z toho důvodu, že jsou velmi podobné těm, 

které jsem pokládala učitelům dějepisu. Zde jsem jen určité otázky pozměnila tak, aby 

korespondovaly s daným předmětem. Druhá příloha obsahuje seznam otázek, které jsem 

pokládala při rozhovoru tehdejším žákům. Vzhledem k poměrně velkému množství otázek se 

rozmluva často odebral jiným směrem. Při rozhovoru jsem se mnohdy nezeptala na všechny 

připravené otázky nebo nebylo striktně dodrženo jejich pořadí i kvůli tomu, že některý dotaz 

byl zodpovězen již předem, a to skrze obsáhlou odpověď pamětníka. To je jeden ze znaků 

polostrukturovaného rozhovoru, který v následující podkapitole charakterizuji. 

Polostrukturovaný rozhovor je považován za asi nejběžnější typ rozmluvy, která vyžaduje 

náročnější přípravu. Ta spočívá v určení okruhu otázek, na základě kterých je badatel pokládá  

respondentovi. Dotazy se dají během rozhovoru dle potřeby zaměňovat. Při jejich kladení je 

vhodné se doptávat a ujišťovat se, že dotazovaní danou problematiku správně pochopili. 

Rovněž se u tohoto typu interview tvoří tzv. jádro určující otázky, které je nutné pro výzkum 

splnit. K němu poté přidáváme doplňující dotazy. Ty při analýze můžeme použít, nebo 

vynechat.8 

Při rozhovoru je důležité, jak je otázka položená, protože vytyčuje to, jak bude dotazovaný 

odpovídat. Otázky by měly být otevřené, neměly by nabádat k  určité odpovědi. Měly by být 

nestranné, senzibilní a jasné. Během rozhovoru je třeba klást otázky postupně jednu po druhé. 

Badatel by se měl během rozhovoru chovat tak, aby dotazovanému dal najevo, že je s průběhem 

spokojen, a tím ho motivoval k dalšímu vyprávění. Vůči poskytovaným informacím se musí 

                                                             
8 MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-

1362-4. s. 159, 160. 
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chovat neutrálně, ale zároveň probanda podporovat, aby mu jich sdělil co nejvíce. Konkrétně 

jsem pro svůj výzkum zvolila polostrukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami.9 

1.3. Výzkumný vzorek 

Nejdůležitějším kritériem pro výběr respondentů – učitelů byl fakt, zda vyučovali dějepis nebo 

jiný společenskovědní předmět (český jazyk, občanskou výchovu) během 70. a 80. let na 

Mělnicku nebo v jeho okolí. 

Pamětníky jsem převážně hledala tím způsobem, že jsem oslovila školy v oblasti Mělnicka 

s prosbou, zda nemají kontakt na pedagogy, kteří v inkriminovaných letech vyučovali 

požadované předměty. Školy jsem oslovovala většinou formou elektronické pošty nebo 

telefonicky. Tímto způsobem jsem našla nejvíce pamětníků. Dále jsem oslovila své přátele a 

známé s prosbou, zda neznají někoho, kdo by rozšířil řady pamětníků do diplomové práce. 

Takto jsem našla dvě respondentky. Využila jsem i sílu sociálních sítí, kde jsem ve skupinách 

zabývající se školstvím zveřejnila příspěvek s tím, že hledám pamětníky, kteří by byli  ochotni 

si se mnou promluvit o vyučování v 70. a 80. letech. Díky tomu jsem mohla uskutečnit rozhovor 

s dalšími dvěma respondentkami.  

Pamětníky – žáky jsem vyhledávala nejčastěji tím způsobem, že jsem oslovila své přátele a 

známé, zda by se mnou jejich rodiče nebyli ochotni uskutečnit rozhovor o tom, jak vzpomínají 

na výuku dějepisu. Tehdejší žáci jsou i ve věku mých rodičů, proto jsem mohla zapojit i je. 

Dále jsem oslovila některé své bývalé učitele z gymnázia v Neratovicích. Část pamětníků jsem 

sehnala opět přes sociální sítě. Několik těchto respondentů projevilo velkou ochotu a oslovilo 

další své přátele a známé, kteří se mnou rozhovor uskutečnili.  

Pro svou diplomovou práci jsem uskutečnila rozhovor celkem s dvaadvaceti pamětníky, z toho 

bylo dvanáct učitelů – jedenáct žen a jeden muž. Osm z nich vyučovalo přímo dějepis, dvě 

vyučovaly český jazyk a dvě působily na prvním stupni. Český jazyk jsem do svého výzkumu 

jako společenskovědní předmět zařadila rovněž, jelikož i do tohoto předmětu se do velké míry  

promítaly historické, ale i společenské události dané doby. Na prvním stupni se zase vyučuje 

vlastivěda, která představuje úvod k předmětu dějepis na druhém stupni.  

Skutečnost, že až na jednu výjimku byli všichni respondenti ženy, nebyl můj záměr, ale 

nepodařilo se mi najít více bývalých vyučujících mužského pohlaví. S tímto pamětníkem – 

mužem, jsem uskutečnila tzv. dvojrozhovor, účastnila se ho totiž i jeho manželka, která dějepis 

                                                             
9 HENDL, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0030-7. s. 107-111. 
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rovněž vyučovala. Proto je v citacích uvádím společně. Nízký počet mužských zástupců může 

poukazovat na fakt, že v českém  školství pracovalo daleko více žen než mužů. Ze všech stran 

jsem dostávala doporučení na mělnického patriota a autora několika knih o Mělníku, Františka 

Purše, který mimo svou literární činnost byl prý i skvělým pedagogem. Bohužel před několika 

lety zemřel. Na podobné případy jsem narážela při pátrání po pamětnících častěji. Mnoho 

respondentů vzpomínalo na své kolegy, kteří by prý byli ochotni se mnou na toto téma 

rozmlouvat, ale bohužel buď zemřeli, anebo jejich zdravotní stav rozhovor neumožňoval.  

Našlo se samozřejmě několik učitelů, kteří rozhovor se mnou odmítli. Jako důvod většinou 

uváděli přílišné vytížení. Někteří z oslovených pamětníků na moji prosbu nereagovali vůbec. 

Několik pamětníků, se kterými jsem vedla rozhovor, oslovilo i své kolegy nebo známé. Doufala 

jsem, že když jim předají svou zkušenost a rozhovor bude zaštítěn pro ně známou osobou, 

k setkání svolí. Tímto způsobem jsem však nezískala žádného respondenta. Všichni pamětníci 

z Mělnicka vyučovali své předměty během období normalizace buď přímo na Mělnicku, nebo 

v jeho okolí, konkrétně v Mělníku, Neratovicích, Dolních Beřkovicích, Všetatech, Veltrusech, 

Brandýse nad Labem a v Praze. Jedna respondentka pocházela až z Teplic. 

Rozhovorů s žáky jsem uskutečnila deset. Vzhledem k tomu, že dějepis byl v této době povinný 

předmět, nebylo tak složité pamětníky najít. Usilovala jsem o to, aby finální vzorek byl co 

nejrozmanitější. Například aby se nejednalo o spolužáky chodící do stejného ročníku nebo do  

stejné školy. Tímto jsem chtěla zamezit stejným nebo podobným odpovědím z důvodu toho, že 

by dotyčné respondenty učil stejný pedagog. Shodou okolností dvě z mých respondentek jsou 

učitelky i nyní, jedna z nich dokonce učitelka dějepisu. V jejich případě docházelo často ke 

srovnávání tehdejší a nynější výuky, což považuji za přínosné. V menší míře k tomu docházelo 

i u dalších pamětníků, kteří rozdíly ve výuce vnímají skrze své děti.  

Narátoři často projevovali obavy, že si již nebudou nic pamatovat. Uklidňovala jsem je, že mám 

předem připravené otázky, které slouží k rozvzpomenutí si na danou problematiku. Pamětníci 

z řad bývalých žáků, které jsem oslovila, docházeli do škol v Neratovicích, Mělníku, Kralupech 

nad Vltavou a v Brandýse nad Labem. 

Po realizovaném setkání došlo k doslovnému přepisu rozhovorů. Rozhovory jsem následně 

analyzovala, interpretovala a aplikovala do textu mé práce. Ze získaného materiálu jsem 

sestavila buď obecný závěr, kterým jsem komentovala určité výroky dobových dokumentů, 

nebo jsem citovala přímo danou vzpomínku pamětníků, a to v případě, že se mi zdála zajímavá 

nebo přesně vykreslovala určitou situaci. Musím upozornit, že jsem necitovala vzpomínky od 

všech pamětníků. Tím rozhodně nechci naznačit, že by nebyly přínosné nebo poutavé. Ale u 
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jiných respondentů jsem našla vhodnější vykreslení dané problematiky. Tyto vzpomínky tedy 

sloužily k celkovému objasnění a pochopení této oblasti. 

1.4. Průběh výzkumného šetření 

Pamětníky jsem kontaktovala osobně nebo telefonicky. Vždy jsem jim vysvětila svůj záměr a 

zodpověděla dotazy, které měli. Většinou jsem pamětníkům musela ještě blíže specifikovat, na 

jaké otázky se jich budu ptát, a ubezpečit je, že nemusí odpovídat na všechny položené dotazy. 

Rovněž jsem je ujistila, že vzpomínky budou v mé práci anonymizované. Ve své práci jsem pro 

účely citací vymyslela pamětníkům fiktivní jména, která z tohoto důvodu uvádím v 

uvozovkách. V práci jsem pozměnila i jiné údaje, které by mohly prozradit jejich identitu. 

Pokud pamětníci souhlasili, domluvili jsme si schůzku, v případech korespondenčních 

rozhovorů jsem zaslala své otázky. Samotné setkání většinou trvalo zhruba půldruhou hodinu 

až dvě hodiny. Většinou se realizovalo v prostředí kaváren nebo restaurací. Jedna z učitelek mě 

pozvala i k sobě domů. Se dvěma pamětnicemi se rozhovor uskutečnil ve škole, kde stále ještě 

učily. Interview s žáky probíhalo převážně v domácím prostředí. Některé rozhovory proběhly 

v kavárnách nebo rovněž ve škole. Setkání jsem nahrávala na diktafon a následně přepisovala 

za účelem analýzy. 

S pamětníkem jsme se sešli a zahájili schůzku krátkým neformálním rozhovorem. Poté jsem 

respondenta obeznámila s průběhem rozhovoru a dalšími zmíněnými náležitostmi. Rozhovory 

samotné mají v průměru okolo hodiny a patnácti minut. Pravděpodobně z toho důvodu, že 

některé mé otázky byly až příliš podrobné a respondenti na ně nedokázali odpovědět. Při 

sestavování rozhovoru jsem čekala, že mi respondenti detailně odpoví na všechny mé otázky. 

Proto jsem si myslela, že rozhovor bude trvat déle. Po pár setkáních jsem ale pochopila, že 

některé otázky jsou až příliš podrobné a většina pamětníků na ně nemá konkrétní vzpomínky. 

Nyní vím, že je to přirozené. Některé dotazy proto zodpovídali jednoslovně a odpovědi ani na 

vyzvání nedokázali, někdy ale ani nechtěli rozvádět. Zde chci upozornit, že se nemuselo jednat 

o citlivá témata. U kontroverzních otázek jsem nikdy neměla pocit, že by se jich pamětníci 

zalekli, nebo nechtěli odpovídat. Z některých narátorů jsem cítila, že vzpomínání na temnější 

stránky této doby jim není příjemné, ale nikdo neodmítl na nějakou z otázek odpovědět. 

Domnívám se, že tato skutečnost dodává mým rozhovorům na autenticitě. Samozřejmě jsem 

pamětníky na začátku rozhovoru upozornila, že možnost neodpovídat samozřejmě mají.  

Rozhovor vedený osobně měl mnoho výhod. Pamětníci vzpomínali, přemýšleli, rozmlouvali a 

celý tento proces jsem mohla prostřednictvím nahrávky zachytit. Navíc jsem se mohla doptávat 

na další otázky, které mě během rozhovoru napadly. Korespondenční formu rozhovoru jsem 
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musela využít také kvůli protiepidemickým opatřením v důsledku koronavirové epidemie v 

době přípravy mé diplomové práce. Musela jsem respektovat přání jednotlivých pamětníků, z 

nichž někteří svolili k rozhovoru pouze v písemné formě. Část z nich měla z tohoto způsobu 

lepší pocit, cítili se tak bezpečněji. Většina z nich mi však nabídla možnost je poté telefonicky 

kontaktovat a na odpovědi se doptat. Tři rozhovory jsem provedla telefonicky celé. Nevýhodou 

vedení korespondenčního rozhovoru bylo to, že odpovědi jednotlivých pamětníků nebyly tak 

detailní, nemohla jsem se bezprostředně doptávat na podrobnější informace. Musím ovšem 

přiznat, že ač jsem to nečekala, tak pamětníci i korespondenčně vykreslili dobovou situaci 

pěkně. 

Z pamětníků – učitelů jsem před započetím rozhovoru znala osobně pouze jednu učitelku. Proto 

bylo milým překvapením, že všichni pamětníci se mi poměrně otevřeli a nebáli se se mnou 

sdílet své vzpomínky. Ze začátku jsem na některých pozorovala nervozitu, která ovšem velmi 

brzy opadla, a z celé schůzky se vyklubal velmi příjemný rozhovor. Podobný pocit jsem měla i 

z telefonicky vedených rozhovorů. Z korespondenčních rozhovorů tuto situaci nemohu 

posoudit. Některé odpovědi těchto pamětníků působily více stroze, ovšem domnívám se, že to 

je přirozený důsledek takto vedených rozmluv. Z celkového počtu dvanácti rozhovorů s učiteli 

se dva uskutečnily korespondenčně, tři telefonicky a zbytek během osobního setkání. U 

pamětníků – žáků jsem důvěrněji znala čtyři respondenty, zprostředkovaně rovněž čtyři. 

Jednalo se většinou o rodiče mých přátel. Vůbec jsem neznala dva respondenty. Z celkového 

počtu deseti rozhovorů se celkem pět uskutečnilo korespondenčně, telefonicky žádný. 

Prostřednictvím osobního rozhovoru jsem zachytila i bezprostřední emoce, které pamětník 

prožíval. Před započetím rozhovoru jsem narátory vždy seznámila se způsobem vedení 

rozhovoru. Obeznámila jsem je s jejich právy, etickým kodexem a nechala si udělit souhlas s 

nahráváním našeho setkání za účelem pozdějšího přepisu rozhovoru. Po jeho uskutečnění každý 

respondent podepsal souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento dokument jsem dotyčným 

představila ještě před započetím rozhovoru. Zároveň jsem každého respondenta ujistila, že 

jejich vzpomínky budou v práci anonymizovány. Stejný postup jsem volila i při 

korespondenčním vedení rozhovoru, jen jsem tyto informace sdělila elektronicky. Písemný 

souhlas mi poté pamětníci poslali e-mailem, někteří svolili k setkání, za účelem podepsání 

tohoto dokumentu. Pamětníkům, se kterými jsem vedla rozhovor osobně nebo telefonicky, jsem 

jej po přepisu poslala za účelem autorizace. Až na dva pamětníky se mi všichni ozvali zpět a s 

přepisem rozhovoru souhlasili.  
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1.5. Prameny a literatura 

Stěžejní část mého výzkumu tvoří rozhovory s učiteli a žáky. Tyto rozhovory jsou však 

podložené a doplněné o relevantní literaturu a prameny. 

Pro účely svého bádání jsem navštívila Státní okresní archiv v Mělníku, kde jsem prostudovala 

školní kroniky z inkriminovaných let. U některých škol byly kroniky uloženy ještě ve školách. 

Za tímto účelem jsem napsala vedení jednotlivých škol, z nichž čtyři mi umožnily vstup do 

instituce se záměrem prostudování školních kronik. Mnoho ze škol mé výzvy odmítlo právě z 

důvodu pandemie, protože i když děti v té době třeba ani nebyly ve školách, ředitelé se stále 

báli. Tomu rozumím a respektuji to. To je třeba důvod, proč ve své diplomové práci nemám 

obsažené kroniky z Kralup nad Vltavou, což je jedno ze tří velkých měst v mělnickém regionu.  

V kronikách jsem hledala informace o tom, jak probíhal běžný chod školy, ale i zmínky o 

dějepisném vyučování. Těch jsem v kronikách napříč všemi školami našla jen velmi málo. O 

jiných předmětech se pár informací dohledat dalo, ovšem o dějepisu nikoli. Ptala jsem se na 

tuto skutečnost pamětnic, z nichž dvě dokonce samy kroniky psaly. Shodly se na tom, že si 

nejsou vědomy, že by byl dějepis z kronik úmyslně vynecháván. Ani si nevzpomínaly na 

případnou existenci nařízení, které by tento jev zakazovaly. Kroniky se sice psaly podle daného 

formuláře, ovšem ten dějepis nijak nediskriminoval. Kroniky se ovšem obecně zabývaly spíše 

celkovým chodem školy, úspěchy žáků a oslavami výročí. 

Dalším důležitým pramenem se staly osnovy dějepisného učiva, které jsem nalezla v depozitáři 

Pedagogické knihovny Jana Amose Komenského. Díky těmto pramenům jsem mohla zmapovat 

vývoj a změny v pojímání dějepisného učiva skrze celou normalizaci a vzájemně je porovnat. 

Důležitým zdrojem se stal i časopis Společenské vědy ve škole, který se zabýval základy 

společenských věd a dějepisem v kontextu vzdělávání. Zde jsem čerpala převážně informace 

týkající se metodiky, vedení hodin dějepisu, práce s pomůckami, s učebnicemi atd. Za další 

skvělý zdroj mohu označit dobové metodické příručky.  

Zdrojem byla i sekundární literatura, pomocí které jsem vykreslila obecnou situaci ve školství 

ve zkoumaných letech, ale i v samotném vyučovacím předmětu dějepis. Zdroje představovaly 

převážně dobové monografie, v menšině i monografie vydané po roce 1989. 

Zamýšlela jsem pracovat i s tehdejšími inspekčními zprávami. Kontaktovala jsem proto Českou 

školní inspekci, abych se obeznámila, zda a za jakých podmínek je možnost do inspekčních 

zpráv nahlédnout. Bohužel mi bylo sděleno, že inspekční zprávy jsou uchovávány po dobu 

deseti let a poté jsou skartovány. Není tedy možné do nich nahlédnout ani je dohledat. Tento 
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fakt považuji za velkou škodu, a to nejen pro mou práci. Tento archivní pramen by mohl být 

cenným materiálem pro mnoho badatelských činností. Ve své práci jsem nevyužila žádné 

internetové zdroje, což rozhodně nebyl záměr, ale nenašla jsem žádné informace, které by mou 

práci obohatily více než prameny a odborná literatura. 
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2. ČESKOSLOVENSKO V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ 

2.1. Normalizace 

Po vojenské invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 přetrvávala ve 

společnosti zpočátku bojovná nálada, ale postupně se většina lidí začala klonit na stranu 

normalizačních politiků, aby se tak vyhnuli perzekucím. Pro opětovné vyburcování a 

zaktivizování společnosti se naopak někteří nebáli položit život. Nejznámějším z nich byl 

student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a i bývalý student mělnického gymnázia Jan 

Palach, který se 16. ledna 1969 zapálil na protest proti vývoji situace v Československu.10 

Započaly i obrovské kontroly ve vládnoucí Komunistické straně Československa.11 Čistky 

neprobíhaly jen v této straně, ale i v dalších organizacích a institucích12 Uskutečňovaly se 

prostřednictvím pohovorů, které mělo na starost 70 217 výborů. Jejich členové se ptali 

dotyčných na jejich postoje. Tou nejzákladnější otázkou bylo, jestli tázaný souhlasil 

s intervencí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V případě záporné odpovědi byli 

lidé vyloučeni ze strany nebo propouštěni ze studia či zaměstnání a mohli zastávat pracovní 

pozice, které neodpovídaly jejich vzdělání. Mohli pracovat například jako topiči, vrátní nebo 

uklízečky.13 

Dá se říct, že komunistický režim si časem s občany vynutil dodržování nepsaného pravidla, že 

pokud se nebudou vměšovat do politických záležitostí, zajistí jim za to obstojnou životní 

úroveň.14 Komunisté sázeli na to, že když si lidé zvyknou na určité pohodlí a standard, nebudou 

o něj chtít přijít.15 Strana se i později snažila udržet sociální stát a občany materiálně podporovat 

tak, aby co nejméně vzrůstal dluh státu. Stavěla se panelová sídliště. Během 70. let se 

v Československu vystavělo asi 1 250 000 bytů. Většina z nich měla ovšem maximálně kvalitu 

                                                             
10 JEŽEK, V.: Čas normalizace: Československo v letech 1968 – 1989: Učební text pro výuku dějepisu v 7. až 9. 

ročníku základní školy. Praha: Fortuna, 1991. Historie v nepokřiveném zrcadle. ISBN 80-85298-10-4. s. 14, 15. 

11 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století (2. díl). Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992. Bratislava: Academic 

Electronic Press, 2001. ISBN 978-80-8888-011-0. s. 281. 

12 RATAJ, J. a HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 

978-80-245-1696-7. s. 360. 

13 BREN, P.: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia, 2013. Šťastné 

zítřky. ISBN 978-80-200-2322-3. s. 77-79, 90, 91. 

14 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století (2. díl). Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992. s. 289. 

15 BREN, P.: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 168, 169. 
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nynějších „startovacích“ bytů. Podporovala se i výstavba plaveckých stadionů, obchodních 

domů nebo kin.16 

Na počátku 70. let zavedl stát půjčky bez úroku pro mladé manžele. Přídavky na děti rovněž 

neustále rostly. Tato opatření měla za následek populační explozi. Sociálními dávkami byli 

podporování i starobní důchodci. Na druhou stranu je éra normalizace známa i častým 

nedostatkem určitého druhu zboží, nejčastěji hygienických potřeb nebo ovoce ze zahraničí. 

Díky tomu se dařilo tzv. černé ekonomice, prodeji podpultového zboží, krádežím a úplatkům. 

Zboží se kupovalo i v Tuzexu, kde lidé pořizovali za tzv. bony nebo zahraniční měnu zboží ze 

Západu. Rozmáhal se i automobilový průmysl. I díky tomu započala výstavba dálnic. 

S dopravou se pojila i stavba pražského metra, které zahájilo provoz 9. května 1974.17 

Ústavní pořádek i nadále zajišťovala ústava, která vešla v platnost roku 1960. Vedoucí úlohu 

ve státě i společnosti měla stále komunistická strana. V době normalizace se sama 

představovala jako strana budující tzv. reálný socialismus. Tímto označením se často i období 

mezi lety 1969 – 1989 nazývá. Jediný pravý socialismus představoval pro stranu ten sovětský, 

jemuž se snažila přiblížit. Všechny ostatní typy společenského zřízení podle komunistů režim 

rozvracely a poškozovaly.18 

Dne 6. května 1970 byla v Praze uzavřena Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 

mezi ČSSR a SSSR, čímž se republika podřídila sovětskému režimu.19 V prosinci 1970 byl 

schválen dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. 

Tento dokument legalizoval a ospravedlňoval okupaci Československa vojsky Varšavské 

smlouvy. Zároveň Československo zavazoval k tomu, aby už se zde neopakovaly chyby, které 

by si vynutily obdobnou situaci znovu.20 

Normalizační politici nechtěli znovu obnovovat kolektivizaci nebo politické procesy jako po 

nástupu komunistů k moci v roce 1948. V této době již nebylo cílem režimu narušovat tímto 

způsobem lidská práva. Určitě se již nedá hovořit o vykonstruovaných procesech a táborech 

nucených prací, které vznikaly v 50. letech. Spíše se jednalo o nástroje, pomocí kterých chtěli 

komunisté udržet stabilitu a klid ve státě. Jejich strategie sázela na harmonické soužití všech 

                                                             
16 RATAJ, J. a HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu. s. 352, 353, 398, 399. 

17 Tamtéž, s. 352, 353, 397, 398, 399, 400, 404. 

18 Tamtéž, s. 370–372. 

19 JEŽEK, V.: Čas normalizace: Československo v letech 1968-1989. s. 16. 

20 BREN, P.: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 131. 
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občanů. Lidi nesouhlasící s komunistickým režimem státní aparát bedlivě sledoval a často 

docházelo k tvrdým postihům, ne však tak masově jako dříve.21 

K návratu k poměrům před tzv. obrodným procesem v roce 1968 a k uklidnění situace využíval 

režim ve velké míře televizi.22 Některé filmy a seriály se natáčely v propagandistickém duchu, 

ale režim se snažil tyto pořady nechat uvolněné a nevštěpovat ideologii násilím. Ve většině 

případů lidé mohli sledovat radosti a strasti běžného občana, a to v rámci seriálů, televizních 

estrád nebo rodinných filmů. Propagandistickými se staly především informace předávané 

prostřednictví tisku, rozhlasu a televize.23 Československá televize spustila své vysílání v roce 

1953 a roku 1972 se televizor vyskytoval v 80 % rodin.24 

Od 70. let se proti komunistickému režimu začala vytvářet opoziční hnutí, která tvořili lidé 

vyznávající demokratické uspořádání společnosti, nekomunisté i vyloučení členové KSČ, 

nestraníci, křesťané a profesně i řada umělců. S uměleckou činností se pojil i samizdat, tedy 

šíření neoficiální kultury pomocí podomácku vyrobených nahrávek či knih kopírovaných nebo 

přepisovaných na psacích strojích, případně dopravených ze zahraničí. Stát za to osoby, které 

se na tomto šíření podílely, stíhal.25 

Roku 1975 vystřídal těžce nemocného Ludvíka Svobodu v prezidentském křesle vůdce 

komunistů Gustáv Husák. Spojil znovu úřad generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta 

republiky.26 Stejného roku podepsali zástupci ČSSR dokument o dodržování občanských a 

lidských práv na Konferenci o evropské bezpečnosti a spolupráci konané v Helsinkách. Právě 

připojení se k tomuto dokumentu vedl opoziční skupiny k zformování Charty 77, tedy 

nejvýznamnější občanské iniciativy své doby, která vyzvala režim k dodržování podepsaných 

závazků.27 

Ekonomika se po roce 1968 v podstatě vrátila k předsrpnovému způsobu centrálního řízení. 

Veškeré plány na modernizaci a oživení ekonomiky plánované Otou Šikem a jeho týmem se 

rozplynuly. Znovu se zavedlo centrální plánování a přerozdělování.28 Jen stěží se zaváděly 

                                                             
21 RATAJ, J. a HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu. s. 366. 

22 BREN, P.: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 217, 218. 

23 RATAJ, J. a HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu. s. 353, 426. 

24 BREN, P.: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 217, 218, 228. 

25 JEŽEK, V.: Čas normalizace: Československo v letech 1968 – 1989. s. 23, 24. 

26 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století (2. díl). Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992. s. 289. 

27 JEŽEK, V.: Čas normalizace: Československo v letech 1968 – 1989. s. 24. 

28 RATAJ, J. a HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu. s. 352. 
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technologické novinky, metody práce nebo výrobní programy. Stále převládal těžký průmysl a 

nemoderní technologie s devastujícími dopady na životní prostředí. Na druhou stranu se více 

stavěly dálnice, vybudovalo se metro v Praze, ropovod, přehrada Gabčíkovo, jaderné elektrárny 

ve slovenských Jaslovských Bohunicích a v moravských Dukovanech.29 

Dne 1. ledna 1977 byla v Praze vydána Charta 77, která nabádala přední politiky, aby 

dodržovali lidská práva a tím splňovali mezinárodní závazky, ke kterým se uvázali právě 

v Helsinkách.30 Charta 77 pravidelně přinášela dokumenty prohlášení, ve kterých se 

vyjadřovala k politickým, ekologickým i hospodářským problémům. V první řadě ji vždy šlo o 

dodržování základních práv a svobod.31 Chartu za celou dobu její existence podepsalo asi 2 000 

lidí, i když tehdejší média často tvrdila, že až stovky tisíc. Přímou reakcí vlády na Chartu 77 

byla tzv. Anticharta.32 

V roce 1985 se vůdcem Sovětského svazu stal Michail Gorbačov, jehož vláda byla 

charakteristická, mimo jiné, politikou tzv. přestavby alias perestrojky a glasností. Ekonomika 

začala pociťovat první známky tržního mechanismu, především se uvolňovala závislost mezi 

podnikem a centrálním řízením. Začalo se mluvit o problému alkoholismu a drogové závislosti, 

otevřeněji se řešila témata spojená s komunistickým uchopením moci, vycházely publikace od 

dříve nepovolených autorů. Tyto transformace měly velký podíl na pádu komunistického 

režimu.33 V ČSSR se přeměny ze začátku příliš neprojevovaly, i když zaostávání ekonomiky, 

především za západními zeměmi, bylo všudypřítomné. K politice přestavby se poprvé přihlásil 

XVII. sjezd KSČ v březnu roku 1986, ale změny se v běžném životě prakticky neprojevily. 

Zato pozice Gustáva Husáka byla otřesená a v roce 1987 jej vystřídal ve vedení ÚV KSČ 

Milouš Jakeš. Husák nadále zůstal prezidentem republiky.34 

2.2. Sametová revoluce 

Dne 17. listopadu se v Praze konala poklidná, a především předem schválená manifestace 

studentů při příležitosti 50. výročí uzavření vysokých škol nacistickým režimem. Tento protest 

se postupně přeměnil v demonstraci proti komunistickému režimu. Proti demonstrantům opět 

                                                             
29 JEŽEK, V.: Čas normalizace: Československo v letech 1968 – 1989. s. 19. 

30 ČORNEJ, P. a POKORNÝ J.: Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce. Praha: Práh, 2002. ISBN 80-7252-

060-1. s. 78. 

31 JEŽEK, V.: Čas normalizace: Československo v letech 1968 – 1989. s. 25. 

32 BREN, P.: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. s. 202-205. 

33 RATAJ, J. a HOUDA P.: Československo v proměnách komunistického režimu. s. 380, 381. 

34 RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století (2. díl). Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992. s. 298, 299. 
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zasáhla Státní bezpečnost, tentokrát za pomoci pohotovostního pluku s nečekanou hrubostí a 

brutalitou. Několik studentů bylo zraněno, ale největší, i když mylnou zprávou, která se stala 

hybatelem dalších události byla informace, že po zásahu policie zemřel jeden ze studentů. 

Mnozí si tuto skutečnost asociovali se studentem medicíny Janem Opletalem, který byl smrtelně 

zraněn zasahujícími složkami během protinacistické demonstrace 28. října 1939. I brutalita 

zásahu vedla k tomu, že se proti komunistickému režimu postavili   „normalizovaní“ občané. 

Komunisté už nemohli spoléhat na sovětskou vojenskou pomoc nebo na pomoc z okolních 

socialistických zemí, kde v důsledku Gorbačovovy politiky sílily reformní tendence. Navíc se 

i sama KSČ potýkala s krizí ve vlastních řadách, neboť její členové se často sestávali jen z 

kariéristů, kteří nebyli ke straně loajální. 35 

Ještě 18. listopadu se zformovaly dva opoziční bloky. V Čechách to bylo Občanské fórum a na 

Slovensku Veřejnost proti násilí. Působili v nich aktivisté, studenti a postupně se přidávali další. 

Za největší osobnost mezi nimi platil jistě Václav Havel .36 

Dne 10. prosince se utvořila Vláda národního porozumění složená právě z těchto dvou 

opozičních uskupení a fakticky převzala moc. KSČ se vzdala své vedoucí úlohy ve společnosti 

a odvolala své členy z postů reprezentujících zákonodárnou moc. Na jejich místa nastoupili 

představitelé opozice. Takto obměněný federální parlament zvolil 29. prosince za prezidenta 

Václava Havla. Definitivně se přelom v obou režimech potvrdil ve volbách do Federálního 

shromáždění a obou národních parlamentů, které se konaly 8. – 9. června 1990. V nich drtivě 

vyhrálo Občanské fórum a Veřejnost proti násilí. Komunistický režim tak v Československu 

definitivně skončil. 37 

 

 

  

                                                             
35 Tamtéž, s. 302, 303. 
36 ČORNEJ, P. a POKORNÝ J.: Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce. s. 81. 
37 Tamtéž, s. 81. 
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3. SITUACE NA MĚLNICKU V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ  

Mělnicko se nachází ve Středočeském kraji, konkrétně na jeho severu. Jednalo se o výrazně 

průmyslový i zemědělský kraj, protkaný hustou dopravní sítí. V předmětné době se v něm 

rozrůstala těžba stavebních surovin, zejména písku. Intenzivně se pracovalo i na stavbě 

mělnické tepelné elektrárny EMĚ I až III. Největší podíl na ekonomice měl chemický průmysl 

– především Spolana v Neratovicích a Kaučuk v Kralupech nad Vltavou. Tyto firmy spolu 

s dalšími měly vliv na to, že Mělník prosperoval mezi ostatními okresy. V pětiletce mezi lety 

1975 – 1980 zaujal dokonce první místo v celokrajské produkci. V zemědělství dominovalo 

především pěstování obilnin a řepy. V minulosti se Mělnicko pyšnilo především zelinářstvím, 

vinařstvím nebo pěstováním chmele.38 

Největší města tohoto regionu jsou Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Roku 1960  se 

mělnický okres rozšířil o 27 obcí z kralupského okresu, který se tímto zrušil. Okres Mělník poté 

čítal 122 obcí a měl 85 850 obyvatel. Úřad předsedy MNV v době normalizace v Mělníku 

vykonávali Karel Haupt a poté Zdeněk Procházka. V Neratovicích Vladimír Čermák. 

V Kralupech nad Vltavou Josef Holán a Josef Koutný.39 

Mělnická elektrárna ve velkém ovlivňovala život mělnických občanů, protože významná část 

z nich v ní pracovala. Navíc se zaměstnanci po práci setkávali na sídlištích, kde většina z nich 

bydlela, protože elektrárna zde přidělovala svým pracovníkům byty bez většího čekání. 

Zaměstnanec ale musel továrně slíbit, že v ní bude pracovat ještě několik let a musel mít 

rodinu.40 

Během 70. let se v Mělníku dostavělo koupaliště a začala výstavba autokempu, sauny, 

sportovního areálu, Okresního domu Pionýrů a mládeže, zimního stadionu, bazénu, 

autobusového nádraží. Přestavělo se i Pražské předměstí.41 I v Kralupech nad Vltavou se 

přestavovalo. Roku 1982 se po 117 letech zbořilo staré kralupské nádraží, aby o 4 roky později 

bylo uvedeno do provozu nové, které v Kralupech stojí dodnes. Vycházelo to z potřeby, kdy se 

                                                             
38 ŠPECINGER, O.: Mělnicko. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1985. ISBN 42-005-85. s. 9, 10. 

39 SÍGL, M.: Kdo byl a je kdo: Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko: osobnosti, samospráva, historie . 1. vyd. Praha: 

Libri, 2007. ISBN 80-7277-351-8. s. 12, 555, 566, 571. 

40 KILIÁN, J. a BAŽANT Z.: Mělník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Dějiny českých, moravských a 

slezských měst. ISBN 978-80-7422-029-6. s. 323. 

41 Tamtéž, s. 324. 
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důležitý železniční uzel Praha – Děčín, který vede právě i skrze Kralupy, začal roku 1981 

postupně elektrifikovat.42 

Na Mělnicku se zachovalo velké množství památek – přímo v Mělníku, na Kokořínsku, 

Nelahozevsi, Liběchově nebo Veltrusech.43 Díky tomu se v této oblasti dařilo turistice. Jeden 

z mnoha dobových turistických průvodců nabízel rozmanité turistické cesty. Například 

z Mělníka do Kokořínského dolu, z Mělníka do Hořínského parku přes zdymadla nebo 

z Mělníka přes Bílé Hřbety do Lhotky. Často se při přepravě využívaly i autobusy ČSAD nebo 

vlaky.44 

Už během 70. let se začalo mluvit o špatné ekologické situaci, která byla spojena především 

s výskytem popílku a toxických plynů z elektráren, Spolany a Kaučuku. Výrazný podíl na tom 

měl i nedostatek městské zeleně. Roku 1983 se Mělnicko zařadilo mezi vážně postižené krajiny 

republiky.45 

Období Pražského jara se projevilo i na životě mělnických občanů. Začalo se mluvit o 

perzekucích v 50. letech a obecné nutnosti rehabilitací. Během června a července se pár podniků 

v Mělníku podepsalo pod rezoluci 2000 slov. Byl založen i výbor Klubu angažovaných 

nestraníků. Přímo 21. srpna se v Mělníku konalo vojenské cvičení. Po invazi sovětských vojsk, 

ihned 22. srpna, se ve městě vyskytlo mnoho prohlášení podporujících Alexandr Dubčeka i 

Ludvíka Svobodu a obecně celý reformní proces. V září město neuskutečnilo ani vinobraní, 

které je pro Mělník typické. V lednu 1969 otřásla Mělníkem událost, kdy se upálil Jan Palach, 

rodák z nedalekých Všetat a student místního gymnázia. Objevily se nápady pojmenovat 

gymnázium jeho jménem, což se stalo až po roce 1989. Dne 21. srpna 1969 se po Mělníku 

zjevovaly protisovětská hesla, plakáty, Mělničané oblékli černé oblečení. Vlajka stejné barvy 

byla vyvěšena i v elektrárně.46 

Normalizační čistky se nevyhnuly ani Mělnicku a započaly roku 1970. Prověrky nesplnilo asi 

20 % komunistů, kteří byli vyškrtnuti. V průběhu 70. a 80. let Mělník trápilo, jako mnoho jiných 

míst ČSSR, zásobování, neuspokojivá obchodní i dopravní síť i malý počet bytů. To měla 

vyřešit výstavba nových sídlišť – především v oblasti Pivovar. Sídliště v Rousovicích se 

                                                             
42 STUPKA, J.: Zajímavosti o Kralupech nad Vltavou  –  výročí 750 let obce. Město Kralupy nad Vltavou, 2003. 

ISBN 80-239-3535-6. s. 140, 141. 

43 ŠPECINGER, O.: Mělnicko. s. 10. 

44 STEHLÍKOVÁ, L.: Máchův Kraj: průvodce. Praha: Olympia, 1985. s. 106–110. 

45 KILIÁN, J. a BAŽANT Z.: Mělník. s. 325. 

46 Tamtéž, s. 321, 322. 
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potýkalo s výpadky v dodávkách tepla, sídliště Střed zase nedostatkem teplé vody.47 První 

panelové výstavby vznikly kolem prvorepublikové nemocnice – zde vyrostlo sídliště, ale i 

školy. Dále i již zmíněné sídliště Pivovar, kvůli kterému se zbouralo historické předměstí města 

– Podolí, včetně pivovaru. Dnes ho připomíná již jen jedna ze čtvrtí tohoto města.48 

Sídliště vznikala i v dalších městech na Mělnicku – především kolem starší zástavby 

v Kralupech nad Vltavou nebo v Neratovicích. Právě v Kralupech, podobně jako na Mělníku, 

musely původní historické budovy ustoupit nové bytové zástavbě. Takto v Kralupech začalo 

vznikat sídliště Hůrka. Vedle kostela vzniklo obchodní středisko, kvůli kterému se musela také 

zbourat stará zástavba. Než stavba započala, sloužilo toto prostranství jako shromaždiště pro 

prvomájové průvody. Roku 1975 začala stavba nového sídliště zvaného Cukrovar, na místě 

bývalého cukrovaru ležícího nedaleko břehu Vltavy.49 Cukrovar, nyní již nefungující, se 

nacházel i v Mělníku nebo v Kostelci nad Labem.50 

S celkovou politikou státu souvisel i vzrůstající počet obyvatel Mělníka. V polovině 70. let činil 

15 000 obyvatel, v polovině 80. let již 20 000 obyvatel. Mělník se tak stal jedním z nejvíce 

obydlených okresů v Čechách. Díky tomu roku 1974 vznikla nová základní škola Fučíkova 

ulice – dnes J. Matiegky, v níž bylo 27 tříd. Roku 1983 se ke škole dokonce přistavěla ještě 

přístavba, ale poté již počet nových žáků začal pomalu klesat. Vybudovávaly se i nové školky 

a jesle.51 Školy byly zakládány i v Kralupech nad Vltavou. Dne 8. září 1969 započala svou 

činnost základní škola v Revoluční ulici v městské části Lobeček. Dnes zvaná jako ZŠ Václava 

Havla. O 9 let později se otevřela další základní škola v Kloučkově ulici, která má nyní název 

Základní škola generála Klapálka.52 

Několik mělnických obcí se v této době stalo památkovými rezervacemi – Dobřen, Nosálov, 

Nové Osinalice, Olešno. Památkvými zónami se staly Jestřebice, Lobeč, Sitné, Střezivojice, 

Vidim a Vrbna. Historická jádra Mělníka a Mšena se staly městskými památkovými zónami.53 

                                                             
47 Tamtéž, s. 323. 

48 KILIÁN, J.: Mělnicko. Praha: Paseka, 2009. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7185-955-0. s. 38. 

49 STUPKA, J.: Velká kronika kralupská. Město Kralupy nad Vltavou. Praha: Bondy, 2011. ISBN 9788090492325. 

s. 255-257. 

50 PURŠ, František.: Náš Mělník: listování jeho historií. Mělník: město Mělník, 2018. ISBN 978-80-254-7928-5. 

s. 276. 

51 KILIÁN, J. a BAŽANT Z.: Mělník. s. 323. 

52 STUPKA, J.: Velká kronika kralupská. s. 255, 258. 

53 KILIÁN, J.: Mělnicko. s. 38. 
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Během 70. a 80. let se na Mělnicku zrušily vesnické školy a žáci začali postupně navštěvovat 

nově vystavěné a vybavené budovy ve větších městech. V okrese se v tuto dobu nacházelo 

celkem 5 středoškolských zařízení. V Kralupech nad Vltavou gymnázium a střední průmyslová 

škola chemická. V Mělníku gymnázium a dvě střední školy – jedna stavební a jedna 

zemědělská.54 

V Neratovicích zahájil roku 1972 činnost nový kulturní dům, kde se nacházel hotel i kinosál. 

Na náměstí byla odhalena socha V. I. Lenina. Neopomněli se ani služby – nové školy a školky, 

rehabilitační zdravotní středisko, velká prodejna Jednoty. V souvislosti s politikou státu i díky 

nedaleké Spolaně se stavěly nové panelové domy. Právě Spolana se nadále rozvíjela a rostla.55 

Svůj společenský dům měly i Kralupy. Dodnes nese název Vltava. Začal fungovat k 9. květnu 

1965 a jeho součástí byl kinosál, vinárna a restaurace.56 

Mělník se stal i velkým kulturním centrem. Již od 60. let zde vystupovaly tehdejší přední umělci 

jako Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Jiřina Bohdalová, Josef Zíma a další. Mělnické 

orchestry sklízely ovace na tanečních zábavách, kterým se také říkalo Čaj o páté. Změny 

spojené s rokem 1968 postihla i různá kulturní střediska sídlící v Mělníku. Musel být 

reorganizován program, ale i financování místní kultury. Novým prostorem se stala Galerie ve 

věži, kde vystavovali žáci Lidové školy umění či populární výtvarníci .57 

Kulturní domy jako takové stály v Mělníku, Neratovicích a Kralupech nad Vltavou, ale ani 

ostatní obce nezůstávaly pozadu, i když ve skromnějších podmínkách. Působilo zde přes 100 

lidových a uměleckých souborů.58 

  

                                                             
54 ŠPECINGER, O.: Mělnicko. s. 33. 

55 LITOMISKÝ, J. a SLACH M.: Neratovice. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1977. s. 91-93. 

56 STUPKA, J.: Kralupy nad Vltavou – 100 let města. Město Kralupy nad Vltavou, 2002. ISBN 80-238-9730-6. s. 

105. 

57 KILIÁN, J. a BAŽANT Z.: Mělník. s. 328. 

58 ŠPECINGER, O.: Mělnicko. s. 33. 
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4. ŠKOLSTVÍ V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ 

Výuka v „socialistické škole“ byla zatížena a přesycena odbornými pojmy a termíny. V této 

době existovalo mnoho informací a jejich znalost se víceméně vyžadovala, i když nemusely 

odpovídat věku žáků a jejich kognitivním schopnostem. Učebnice k jednotlivým předmětům 

psali odborníci, kteří ve své disciplíně měli velký přehled, ale to se již nedalo říct o didaktice. I 

proto se v učebnicích vyskytovalo tolik odborností. Učitelé s mnohaletou pedagogickou praxí 

nebyli do vytváření učebnic začleňování tak, jak je tomu dnes. Ministerstvo školství si tento 

stav sice uvědomovalo, ale situaci nikterak neřešilo. V průběhu 80. let přinášel pedagogický 

výzkum stále více argumentů proti těmto nešvarům československého školství, avšak jen 

s malými úspěchy.59 

Pamětníci se shodli, že atmosféru školy udával většinou ředitel a jeho zástupce. Záleželo, jak 

moc byli oddaní straně, do jaké míry a jak poctivě chtěli splnit požadavky, které lidově 

demokratické zřízení vyžadovalo. Na určitých školách se dalo poměrně dobře fungovat, aniž 

by učitel do strany vstoupil. Ředitelé se chovali tolerantně a pedagogickému sboru 

nezpůsobovali zbytečné problémy ani nekladli překážky výkonu jejich práce. Ovšem na 

školách, kde funkci ředitele nebo jeho zástupce zastávali přesvědčení komunisté, panovala jiná 

atmosféra. Více tuto situaci přiblíží vzpomínka jedné z pamětnic: „Jednou nám paní ředitelka 

řekla, ať nezpíváme ty koledy, nezpívejte si koledy, když máme takové pěkné zimní dětské písně. 

Tam i vadilo, že v koledách je Ježíšek, to byly ty 80. léta. To ty 50. léta, to šlo o život, v  80. 

letech nám o život teda nešlo, ale to vymývání mozků, to bylo šílený. Opravdu, to bylo…. A my 

s tou jednou kolegyní jsme schválně zpívaly koledy, prostě čím víc Ježíšků, tím lépe. Takže fakt 

to bylo takovéhle… Kdybych nedělala ve škole, tak to ani nevím.“ 60  

Z mého výzkumu vyplývá, že větší podíl škol měl „rozumné” vedení. Působení na škole tak 

obnášelo jen povinnosti, které v této době plnila každá škola. Stejně jako tady, tak i po celou 

dobu svého výzkumu jsem narážela právě na tento lidský faktor. Když někdo chtěl, mohl 

studentům, ale především učitelům jejich zaměstnání znepříjemnit jenom proto, že mohl. 

Mnoho pamětníků – žáků se shodlo, že jejich ředitelé, spíše až na středních školách, byli straně 

velmi nakloněni a ve škole panovala méně uvolněná atmosféra. Pocítili to žáci a někteří 

„nepřizpůsobivý” učitelé museli ze školy odejít. Někdo zase držel nad svými zaměstnanci 

ochrannou ruku, i když z toho pro něj mohly plynout problémy. Vždy záleželo na konkrétní 

                                                             
59 PRŮCHA, J. ed.: Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. s. 47. 

60 Rozhovor s „Eliškou Vondrovou“, učitelkou 1. stupně základní školy, ze dne 19. 9. 2020. archiv autorky.  
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osobě. A tak tomu bylo nejen u ředitelů a zástupců, ale i učitelů a dětí. Do hodin nejen dějepisu 

se promítal jejich charakter, a to, jaký měli k tehdejšímu režimu postoj.  

5.1. Školství před obdobím tzv. normalizace 

Změny, které ve školství nastaly v roce 1953, vedly k obecné nespokojenosti. Komunistická 

strana oceňovala klady, které vývoj „socialistického školství“ přinesl, ale zároveň si 

uvědomovala i své nedostatky. Strana věnovala v 50. a 60. letech pozornost výchově a 

vzdělávání mládeže. Otázkám výchově mládeže věnoval pozornost i X. sjezd KSČ, který se 

uskutečnil v roce 1954. Hovořilo se o zkvalitňování výuky, o posilování učitelských sborů, a 

zvyšování jejich kvalifikace. Zajímal se o stavbu nových budov škol a o zkvalitňování učebnic. 

Následně se například zlepšilo rozmisťování absolventů do různých vzdělávacích institucí.61 

Velký význam mělo usnesení ÚV KSČ z roku 1955 – O zvýšení úrovně a dalším rozvoji 

všeobecně vzdělávacího školství. Zde se poukazovalo na fakt, že na výběrových školách 

studovalo málo žáků z dělnických a rolnických rodin, což se dostávalo do rozporu s úlohou 

těchto lidí v procesu „socialistické výstavby společnosti.“ Hovořilo se i o špatném zpracování 

učebnic a učebních osnov.62 

Z tohoto důvodu byl v dubnu 1959 vydán dokument O dalším rozvoji výchovy a vzdělávání v 

Československu. Zde se shrnovala dosavadní práce škol a předsevzaly se nové úkoly pro 

budoucnost. Základní vzdělávání se, na základě školského zákona vydaného o rok později, 

prodloužilo na devět let, čímž vznikla devítiletá škola. Doba základní devítiletou školu 

označovala jako školu I. cyklu. Na ně navazovaly školy II. cyklu (odborné učiliště a učňovské 

školy, střední všeobecné vzdělávací školy, střední školy a střední školy pro pracující). Tato 

nová teze hlásala propojení školy se životem, především vyučování s  výrobní praxí. Záměr 

ovšem neskončil příliš úspěšně, což se projevilo později během krizových let 1968/1969.63 

Roku 1960 byl tedy vydán nový školský zákon. Socialismus se vybudoval, a proto se nyní 

musely všechny síly spojit k tomu, aby republika mohla zdárně přejít ke komunismu. Národní 

shromáždění ČSSR přijalo 15. července 1960 Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský 

                                                             
61 SOMR, M.: Nástin dějin školství a pedagogiky: dočasná vysokoškolská učebnice pro studující fakulty 
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zákon). Na jeho základě se měli vychovávat občané vzdělaní, připravení ke společensky 

užitkové činnosti. Osobnosti takové, které nalézali uspokojení v kolektivní práci a životě, kteří 

se cítili být hrdí na svou „socialistickou vlast“ a s pýchou budovali komunismus.64  

Od 60. let se postupně otevíraly, především ve větších městech, třídy pro talentované žáky. 

Představovaly různá zaměření – cizí jazyky, matematiku nebo sport. Počet těchto tříd i žáků, 

kteří se v nich vzdělávali, postupně vzrůstal. Ve školním roce 1988/1989 se ve třídách 

s rozšířenou výukou cizích jazyků vzdělávalo 17 387 žáků a v těch zaměřujících se na 

matematiku 15 033 žáků.65 

Roku 1964, poté, co vyšlo další usnesení ÚV KSČ,  lze ve školství pozorovat další uvolnění, a 

to například ve formě diferenciace. Ta měla znamenat individuální přístup k žákům, při kterém 

by se využívalo kolektivní vyučování. V žádném případě nevznikaly třídy pro méně nadané či 

méně schopné žáky. Škola se nadále prezentovala jako jednotná, stejně jako učební plány a 

osnovy. Změna nastala i v jazycích. Dominantním zůstával ruský jazyk, který byl na všech 

školách povinný. Mezi vedlejší předměty se do vyučování zařadila angličtina, francouzština, 

španělština a němčina. Dokonce se, i když pouze na zkoušku, znovuobnovila víceletá gymnázi a. 

Zakládaly se i jiné experimentální školy, pokusná výchovná a vzdělávací zařízení. To vše, aby 

„pedagogická věda mohla řešit stěžejní otázky komunistické výchovy a vzdělávání na vědecké 

úrovni a s patřičným předstihem.“ 66 

Dne 1. září 1967 se zavedl jedenáctidenní vyučovací cyklus. Předtím žáci chodili do školy i 

každou sobotu, ale v rámci jedenáctidenního vyučovacího cyklu měla být každá druhá sobota 

volná. S tím se pojilo vydání nových učebních plánů pro základní devítileté školy. V těchto 

plánech se dějepisu vyhradily 4 vyučovací hodiny na jedenáctidenní vyučovací cyklus. Počet 

hodin tedy zůstal beze změny. Upravovaly se i osnovy jednotlivých předmětů.67 

Učební osnovy i během období tzv. normalizace představovaly zavazující vzdělávací normu 

školské politiky a státu. Jednalo se o zavazující pedagogické pravidlo. Řídila se jimi výchovně  

vzdělávací práce školy a vycházelo se z nich při sestavování učebnic. Stanovovaly výchovně 

vzdělávací cíle, kterých se mělo během výuky daného předmětu dosáhnout. Určovaly i náplň a 
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objem učiva. Nastiňovaly základní metody a postupy, které se uplatňovaly ve vzdělávacím 

procesu.68 Učitelé se k osnovám nevyjadřovali negativně. Naopak potvrzovali, že výuka měla 

řád a směr. Když se například nějaký student nebo pedagog přestěhoval, nebyl problém ve škole 

navázat tam, kde skončil na škole předchozí, protože ve všech školách se probíralo ve stejný 

čas zhruba to samé učivo. Jelikož se osnovy musely striktně dodržovat a učitelé si v  nich 

nemohli, alespoň oficiálně, dělat jakékoliv změny, zmiňovali tuto záležitost respondenti občas 

jako nevýhodu. Tento zážitek se mnou sdílela jedna z pamětnic: „Tenkrát jsem měla 

inspektorku a ta moje hodina podle inspektorky byla velice špatná. Já jsem se teda ptala, že jo, 

proč. Mně se to nezdálo tak špatný. A ona mi tam vytkla. V učebnici byla jedna hodina, kritika 

církve. Já jsem si dovolila to rozdělit, jak jsem mluvila před chvílí o té svobodě toho učitele. 

Protože mně se zdálo, že co byla církev, za co ji kritizovali, byla jedna hodina, a Jan Hus je do 

druhé hodiny. Mluvit o Husovi celou jednu hodinu. A to byla ta chyba, já to mám v  učebnici 

jako jednu látku, tak já to musím za tu jednu hodinu vysvětlit. To si nemůžu dovolit si to rozdělit. 

A ta moje hodina byla teda hodnocená velice špatně jenom proto, že jsem si dovolila to takhle 

rozdělit. Ty naše osnovy říkaly něco jiného. Dneska se to stát nemůže, dneska si s  tím můžu 

operovat, jak chci.” 69 Nadruhou stranu učitelé na tuto skutečnost nenahlíželi jako na zápornou 

a nekritizovali ji. Nejspíš nad tím v této době ani nepřemýšleli, jelikož možnost mít volnější 

ruku v plánování výuky se zdála velice nepravděpodobná v době, kdy režim potřeboval mít nad 

vzděláváním absolutní kontrolu. Byla to spíše utopistická myšlenka.  

5.2. Školství během období tzv. normalizace 

Školství změnil osudný 21. srpen 1968. Prověrky, které po vpádu vojsk Varšavské smlouvy 

probíhaly v celé republice, se nevyhnuly ani školství. Řada pedagogů musela opustit učitelský 

sbor. Znovu se začal klást důraz na „ideovou vzdělanost“ vyučujících. Učitelé, kteří byli členy 

KSČ, měli za úkol bez výjimky navštěvovat program tzv. „stranického vzdělávání .“ 

Normalizace zasáhla i předměty samotné, především jejich obsah, ale změny nastaly i v 

samotných školách.70 
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Školství před rokem 1968 režim později káral za odklonění od režimu.71 Dobový učitelský 

deník psal, že „antikomunistické“ síly se systematicky pokoušely oslabit „socialistickou 

společnost“, zlomit důvěru lidí v režim a útočit na základní hodnoty socialismu. K tomu údajně 

využívaly falešná hesla jako „demokratický socialismus“ nebo „socialismus s lidskou tváří.“ 

Útočili při tom především na mládež.72 „Pravicově oportunistické” síly údajně sváděly ke 

zvrácení „socialistické cesty“ naší vlasti a školství se stalo jedním z prvních terčů. Příkladem 

mělo být obnovení gymnázií v roce 1968, které se hájilo zvyšováním úrovně školství a péčí o 

talentované žáky. V očích režimu však jejich znovuzřízení jen bránilo „buržoazní“ školský 

systém. Naopak učňovskému školství, které mělo rozhodující význam při výchově a vzdělávání 

dělnické mládeže, se takovému zájmu nedostalo. Po překonání této krize se školství stalo 

důležitou součástí budování „socialistické společnosti.“ 73 My dnes již víme, že nešlo o 

„antikomunistické“ síly, které by byly napojeny na západní státy. Těmto obrodným politikům 

šlo, alespoň ze začátku, skutečně jen o to nabídnout lidem a státu obrozený socialismus, 

oproštěný od problémů a nefungujících pravidel. To se samozřejmě vysoce postaveným 

hodnostářům u nás i v SSSR nelíbilo, a proto zasáhli. 

„Socialistické vlastenectví“, ke kterému škola v této době vedla, platilo dle režimu za jednu 

z nejdůležitějších hodnot, jakou „socialistický člověk“ oplýval. Komponenty důležité pro 

formování tohoto vědomí byly stejné jako u „proletářského internacionalismu.“ „Socialistické 

vlastenectví” navíc ještě mělo rozvíjet pocit pýchy nad rozvojem národa a zdárným budováním 

společnosti, kladný vztah k lidu a institucím, které tyto tradice uskutečňovaly, pozitivní postoj 

k určitému kraji ve své vlasti a k zemi samotné.74 „Proletářský internacionalismus“ platil za 

jednu z nejpodstatnějších cílových hodnot, který formoval historické vědomí. Z hlediska 

didaktiky patřilo k nejvýznamnějším složkám „proletářského internacionalismu“ třídní vědomí, 

uvědomění si mezinárodní spolupráce dělnické třídy a pracujícího lidu ve světě, vztah 

k Sovětskému svazu, ale i potřeba zničit kapitalistickou společnost.75 
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„Proletářský internacionalismus“ a „socialistické vlastenectví“ hrály v této době prim mezi cíli 

tehdejší školy. Patřily k rozvoji socialismu, a to jak v Československu, tak ve světě. Náležely 

do zásad, kterými se měl řídit každý správný „socialistický občan.“ Díky tomu se řadily 

k neodmyslitelné součásti každé školy. Hlavním pracovním heslem bylo „Proletáři všech zemí, 

spojte se.“ Toto slovní spojení vyjadřovalo podstatu „proletářského internacionalismu“, 

opírající se o myšlenky ruského komunistického vůdce Vladimíra Iljiče Lenina.76 

Toto potvrzují i pamětníci, se kterými jsem vedla rozhovor. K hrdosti k „socialistickému 

vlastenectví“ se ve školách opravdu vést muselo a učitelé tak konali v různé míře. Pomáhaly 

jim texty v učebnici a osnovy. Učitelé v hodinách zmiňovali většinou pozitiva socialistického 

zřízení a jeho vliv na budování naší vlasti, na kterou mohli být žáci pro mnohé důvody náležitě 

hrdí. Část z toho byla oprávněná, ale negativa zůstávala žákům, alespoň ve škole, skrytá. 

Vedení k vlastenectví se v tuto dobu hodně podporovalo, dokonce vyžadovalo. V ideálním 

případě však vyučující toto cítění nezprostředkovávali pomocí otřepaných frází, ale spíše 

prostřednictvím různých dějinných událostí, díky kterým žáci cítili ke své vlasti a jejímu lidu 

pýchu. Různé ideologické obraty sice žáci znali, přeci jen jimi byli obklopování od malička, 

ale neměly pro ně citovou hodnotu. Ideologická spojení pedagogové užívat museli, ale v 

kombinaci s nejrůznějšími událostmi z dějin českého národa jim žáci lépe porozuměli. Záleželo 

na konkrétním učiteli, jaký způsob si pro vedení k patriotismu vybral. Všichni se ale shodli na 

tom, že důraz na „socialistické vlastenectví“ existoval obrovský. Jen jedna pamětnice 

vypověděla, že místo vlastenectví strana upřednostňovala spíše právě internacionalismus. Na 

vedení k vlastenectví vzpomíná i další z pamětnic: „Takhle, určitě ano, já jsem to dělala, 

protože si myslím, že je to důležitý. Dělám to i dneska. Asi tam padlo, bylo by krátkozraké říkat, 

že tam nepadlo to slovo socialistická, samozřejmě, žili jsme v tom, takže proč ne… Ale to slovo 

vlastenectví je přesný. A mělo by se na to dbát. Ale bohužel se člověk teďka setkává, že čím dál 

více ty děti chtějí pryč. Takže sama tohle podporuju.” 77 

V rámci výchovy k „socialistickému vlastenectví“ a „proletářskému internacionalismu“ se 

konaly i soutěže, které měly toto vědomí podpořit. Z mělnické ZŠ Švermova ulice se tak 112 

žáků zúčastnilo „Soutěže mládeže Mělnicka”, která v rámci akce „Paměť” měla za cíl přiblížit 
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mladé generaci historické okamžiky spjaté s bojem našich národů za obnovení vlasti. Soutěž se 

konala ve spolupráci se Svazem protifašistických bojovníků.78 

Péče se věnovala i správnému výběru povolání. Poté výchově morální, politické nebo estetické. 

V jedné třídě sedělo zpravidla 40 žáků, v prvních ročnících 34. Budovaly se malotřídní školy, 

pokud nebyly podmínky k tomu, aby bylo zřízeno všech devět ročníků ZDŠ, později osm 

ročníků základní školy. Režim kladl důraz na propojení socialismu s obranou vlasti. Proto celý 

výchovný proces prostupovala branná výchova. Na střední školy se přijímali jen studenti „z 

třídně a politicky uvědomělých rodin, které dovršují  práci  na výstavbě socialismu.“ Zde vidíme 

rozpor s tím, že školský zákon zároveň deklaroval, že na střední školy budou přijati všichni, 

kteří o to požádají. Korektní sociální rozvrstvení žáků měla na starost speciální a výběrové 

přijímací komise.79  

Do školství se dávalo i mnoho finančních prostředků. Zatímco v roce 1959 se na školské 

potřeby vyhradilo 1,5 miliardy, o deset let později již 9 miliard a roku 1989 21,7 miliardy 

československých korun. To mělo za následek stavbu nových školních budov a základních 

uměleckých škol, pokrytí zdravotní péče mládeže během školní docházky a zaplacení učitelů, 

jejichž počet se rovněž zvyšoval.80 

Roku 1976 byl vydán dokument Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, 

který opět přinášel změny, zejména celkovou inovaci školství. S tím souviselo i vydání nových 

plánů, osnov a učebnic. Inspirací se stala praxe Sovětského svazu a ostatních socialistických 

zemí.81 Tento dokument navazoval na závěry XIV. sjezdu ÚV KSČ z roku 1971, závěry z 

červencového pléna ÚV KSČ realizovaného o dva roky později a na závěry XV. sjezdu KSČ 

z roku 1976. Myšlenky dokumentu cílily na zavedení větší polytechnizace, modernizaci 

vzdělávacího systému a prohlubování demokratického charakteru pedagogického procesu na 

školách. Rovněž se týkaly přípravy studentů na rychle se měnící charakter „socialistické 

společnosti.“ 82 Dokument uvedl v praxi nový školský zákon, vydaný roku 1978, který 

prodloužil povinnou školní docházku na 10 let. Nyní druhý stupeň základní školy započínal 5. 
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ročník.83 Myšlenka přeměny prvního stupně základní školy pochází již z první poloviny 70. let, 

kdy byla vědecky ověřována. Nedá se proto mluvit pouze o politicky motivované přeměně. 84  

Pamětníci, kteří se k této otázce vyjádřili, se shodli, že devět ročníků základní školy je  pro děti 

vhodnější, a to jak učivem, tak zralostí. Látka se sice stihla probrat, ale kdyby žáci zůstali ve 

škole o rok déle, zbylo by více času na opakování, upevňování znalostí, ale i na okrajovější 

témata. Druhé úskalí, které pedagogové popisují, spočívalo v nevyspělosti dětí. Nedá se hovořit 

obecně, ale učitelé pozorovali, že spoustě dětem by ještě jeden rok na prvním stupni pomohl 

dozrát a pravděpodobně by lépe zvládali učivo a požadavky druhého stupně. Někteří žáci 

zvládli přechod a náročnost učiva v pořádku a učitelé u nich nepozorovali větší problémy. 

Ovšem u nemalé části dětí tomu bylo naopak. 

Základní vzdělávání se zkrátilo na osm let, přičemž první stupeň nyní tvořil 1. – 4. ročník 

(předtím 1. – 5. ročník) a druhý stupeň 5. – 8. ročník (předtím 6. – 9. ročník). Ze základní 

devítileté školy se stala pouze základní škola. Nutné je podotknout, že tato koncepce se zaváděla 

postupně a chvíli vedle sebe fungovaly oba typy škol a nové ročníky devítileté školy se již 

neotevíraly. V jednom okamžiku tak část ročníků plnila vzdělávání dle staré koncepce, mladší 

ročníky dle nové, dokud se vše nesrovnalo. K 31. srpnu 1984 se ZDŠ odstranily kompletně a 

v školním roce 1984/1985 se ve všech ročnících vyučovalo již dle nových osnov. Poté co žáci 

absolvovali osm ročníků základní školy, museli absolvovat ještě dva další ročníky na středních 

školách. Povinně se tedy chodilo do školy deset let. Žáci si střední školu samozřejmě mohli 

dodělat, což by znamenalo, že by ve škole strávili celkem dvanáct let.85 Střední vzdělání se 

postupně poskytovalo stále většímu počtu lidí. Ti navštěvovali jeden ze tří proudů středních 

škol – odborné učňovské školství, které se postupně přebudovalo na střední odborná učiliště, 

střední odborné školy nebo gymnázia.86 

K této změně se vyjadřují i školní kroniky. V kronice ZŠ Švermova ulice tento krok popisují 

jako náročný pro učitele, především z hlediska přípravy, ale zajímavý pro žáky. Tento systém 

prý vykazoval velmi dobré výsledky. Ruku v ruce s ním šla i modernizace metod a forem výuky 
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a využívání pomůcek audiovizuálních a orálních.87  I ZŠ Fučíkova ulice, dnes Jindřicha 

Matiegky v Mělníku se snažila, aby nová koncepce vzdělávání plynule navázala na tu předchozí 

a přinesla požadované výsledky. Vedení školy údajně zajišťovalo dobré podmínky pro práci, 

kádrové obsazení výuky, materiální zabezpečení a úzce spolupracovalo s metodickými orgány. 

Výsledky vyučování, především v 5. ročníku ZŠ, byly předmětem mnoha diskuzí a porad, kde 

učitelé, mimo jiné, sdíleli své zkušenosti. Výsledky práce posuzoval školní inspektor i zástupci 

s ostatních škol.88 

Mladá generace byla dle této koncepce stále vychovávána dle principů marxismu-leninismu, 

vedena k „třídní uvědomělosti”, oddanosti k socialismu, „socialistickému patriotismu“ a 

internacionalismu, úctě k progresivním tradicím a „socialistickému vztahu k práci.” 89 Žáci 

během studia čerpali poznatky o politických dějinách, o vývoji různých zřízení států, o rozvoji 

státních organizací, o historii třídního složení společnosti v jednotlivých obdobích nebo o 

různých formách třídního boje. Tyto poznatky jsou významné pro naplnění výchovy vědecké a 

„ideově-politické.” 90 

Nejen oficiální literatura, ale i školní kroniky potvrzovaly, že vyučující pracovali dle zásad 

„socialistické školy“, aby u žáků rozvíjeli „komunistickou morálku.“ Vedli je i k ujasnění 

vědeckého světového názoru a „proletářského internacionalismu”, přesně korespondující 

s výukou marxismu-leninismu. Právě učitelé měli oplývat politickým přesvědčením, správnou 

morálkou a odborným vzděláním.91 Marxisticko-leninskou historickou vědu můžeme chápat 

jako vědu popisnou, ale i teoretickou. Skrze ni lze poznávat rozvoj lidského společenství.92 

Zákony z roku 1984 přinesly ve vyučování na základních a středních školách další změny. 

Vycházelo se více vstříc talentovaným žákům, nebo se zakládaly třídy s rozšířenou výukou 

vybraných předmětů. Studenti gymnázia se připravovali nejen pro budoucí studium na vysoké 

škole, ale jejich vzdělávání směřovalo k přípravě pro polytechnické povolání.93 

                                                             
87 Základní škola Jaroslava Seiferta v Mělníku. Školní kronika Základní školy Švermova ulice. 1952 – 1993. 

88 Základní škola Jindřicha Matiegky v Mělníku. Školní kronika Základní školy Fučíkova ulice. 1974  – 1990. 

89 KOVAŘÍKOVÁ J., JANOVSKÝ J.: Základy teorie dějepisného vyučování. s. 46. 

90 ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu II. s. 22, 23. 

91 Základní škola Jaroslava Seiferta v Mělníku. Školní kronika Základní školy Švermova ulice. 1952 – 1993. 

92 ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu: celostátní vysokoškolská příručka pro studenty filozofických a pedagogických 

fakult studijního oboru 76-12-8. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1985. s. 72. 

93 ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ M. a KNOTOVÁ D.: Socialistická základní škola pohledem pamětníků. s. 22. 
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Dne 1. září 1985 začaly platit přeměny v osnovách vybraných vyučovacích předmětů. Změna 

těchto osnov si kladla za cíl především vytvořit v hodinách více času k opakování a upevňování 

získaných informací a více pracovat s žáky. Změny osnov v žádném případě neměly za cíl 

rozšiřování učiva, ba právě naopak. Důraz měl být kladen především na podstatné, základní 

věci.94 

I změny probíhající v SSSR hýbaly tuzemským školstvím. Na ZŠ Švermova ulice v této době 

často diskutovali a besedovali o událostech a přeměnách v SSSR. 95 

Pro zajímavost mohu uvést, že na začátku 70. let studovalo na základních školách 1 240 325 

žáků, které vyučovalo 44 100 učitelů. O deset let později 1 234 516 žáků, ovšem na školách 

působilo už 56 690 učitelů. Ve školním roce 1988/1989 se ve škole vzdělávalo 1 283 640 žáků 

a na školách vyučovalo 62 007 pedagogů.96 

Po celou tuto dobu život žáků doplňoval i Svaz socialistické mládeže a Pionýr. Vedoucí pionýrů 

ve školní kronice uvádí, že si mladí pionýři dopisovali s kolegy ze Sovětského svazu a obecně 

podporovali česko-sovětské přátelství. Dále že se podíleli na udržování životního prostředí. 

Jednotlivé oddíly dostaly za úkol chránit jednotlivé parky, pomníky, sady a ulice.97  

Pamětníci uváděli, že jelikož se většina této generace řadila k tzv. Husákovým dětem, mělo to 

i své výhody. Vzhledem k tomu, že dětí v této době bylo opravdu mnoho, přizpůsoboval se jim 

i chod jednotlivých měst tak, aby měly adekvátní vyžití. Přímo v Mělníku se například postavil 

pionýrský dům, dnes dům dětí a mládeže, kde se otevíralo mnoho kroužků, kam žáci mohli 

chodit. Například výtvarný a hudební kroužek, turistický oddíl nebo mažoretky. Jedna z 

pamětnic vzpomíná právě na turistický oddíl: „Já jsem třeba chodila do turistického oddílu a 

teprve později jsem se dozvěděla, že ten pán, co nás vedl, je skaut. A pak jsem se dozvěděla, že 

vlastně všechno to, co jsme dělali pod rouškou turistického oddílu, byli vlastně zakuklený skauti. 

A bylo to hrozně fajn a jezdili jsme na Kokořínsko a poznávali jsme různé věci a nikdo nám to 

nezakázal, protože to bylo zaštítěné turistickým domem a oddílem.” 98 

                                                             
94 JIREČEK, M.: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918  – 2013. s. 196. 

95 Základní škola Jaroslava Seiferta v Mělníku. Školní kronika Základní školy Švermova ulice. 1952 – 1993. 

96 PRŮCHA, J.: Pedagogická encyklopedie. s. 47. 

97 Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník. fond Základní škola Neratovice, 28. října. Školní 

kronika Základní školy Marxova ulice. 1983 – 1988. 

98 Rozhovor s „Laurou Bočkovou”, žačkou základní školy v Mělníku. vedla Eliška Horáková, 24. 2. 2021, archiv 

autorky. 
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Jiná pamětnice zase vzpomíná na táborový život, kde vedoucí byli „normální” a nepociťovali 

od nich ideologický nátlak. Při různých výročích si sice museli uvázat šátek, ale nevnímali to 

jako něco špatného. Vedoucí jim tyto myšlenky nevnucovali násilím. Většinou se jednalo o 

akce typu recitace, zpívání nebo tanečky. Narátoři si ani nevybavovali, že by zpívali nějaké 

komunistické písně. Všechny užité písně byly prý ryze dětské, bez angažovaného zaměření. 

Domnívám se, že některé z písní dost možná ideologicky podbarvené byly, ale vzhledem k 

tomu, že pamětníci v této době vnímali svět dětskýma očima, tyto myšlenky v nich 

nerozpoznali. Dále na zmíněného Pionýra pamětníci vzpomínali rádi, právě díky vedoucím. 

Děti chodily hodně do přírody, na vycházky i výlety a všichni se vcelku shodli, že to pro ně byl 

příjemně strávený čas. Na druhou stranu ne všichni respondenti, se kterými jsem hovořila, do 

Pionýru aktivně docházeli. Všichni byli v této organizaci zapsaní, ale někteří navštěvovali jiný 

kroužek, často schválně, aby do Pionýra, právě z ideologických důvodů, chodit nemuseli. Zato 

SSM platila dle výpovědí spíše za formální organizaci, ke které pamětníci neměli bližší vztah. 

Jedna ze školních kronik se o SSM zmiňuje například takto. Členové SSM se prý měli co 

nejvíce podílet na výstavbě stadionu a bazénu v Neratovicích. Celkově uvádějí, že až 460 

hodinami.99 

Dopisování s mládežníky ze SSSR probíhalo i v ostatních školách na Mělnicku. Na ZŠ 

Švermova ulice v Mělníku si ve školním roce 1971/1972 dopisovalo se sovětskou mládeží 126 

žáků druhého stupně.100 I na ZŠ Fučíkova ulice v Mělníku pěstovali žáci družební styky. Zde si 

dopisovali s dětmi z bratislavské základní školy i se žáky ze SSSR. Denně prý chodily desítky 

dopisů.101 Na ZŠ Jungmannovy sady si žáci dopisovali s lužickosrbskou školou v NDR a 9. 

března své přátele dokonce v Ralbicích navštívili.102  

Můžeme vidět, že školství během 70. a 80. let bylo tehdejším režim ovlivněno. Žáci se měli 

vychovávat k „socialistickému vlastenectví“ a „proletářskému internacionalismu“, dle zásad 

vědeckého světového názoru. Tyto pojmy znali učitelé z příruček a školení, ale v praxi se řídili 

spíše obecně stanovenou normou a nařízením vedení.  Zde se literatura opět odklání od 

výpovědi pamětníků. Domnívám se, že řídit se při výchově žáků striktně příručkami by ani 

                                                             
99 SOA v Praze – SOkA Mělník. fond Základní škola Neratovice, 28. října. Školní kronika Základní školy Marxova 

ulice. 1983 – 1988.  

100 Základní škola Jaroslava Seiferta v Mělníku. Školní kronika Základní školy Švermova ulice. 1952  – 1993. 

101 Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích. Školní kronika základní školy Fučíkova ulice. 

1961 – 1996. 

102 Základní škola Jungmannovy sady. Školní kronika Základní školy Jungmannovy sady. 1964 – 1993.  
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nebylo možné. Nároky se popisovaly příliš složitě a pro žáky, ale i učitele nesrozumitelně. Jeví 

se mi praktičtější, že se učitelé při výchově žáků v rámci „komunistické výchovy“ držely 

obecně daných „nepsaných” pravidel, nebo se inspirovali od kolegů, či vedení. „Komunistická 

výchova“ se ve školství praktikovala, ale ne tak dogmaticky, jak vypovídá dobová literatura.  
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5. DĚJEPIS V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ 

5.1. Osobnost učitele dějepisu této doby 

Předtím, než se začnu věnovat fungování škol během normalizace, je zapotřebí v krátkosti 

zmínit, jakým způsobem probíhalo vzdělávání učitelů.  

Důvodů, proč si učitelé vyučující ve zmíněných letech na Mělnicku vybrali dějepis jako svůj 

obor, je hned několik. Nejčastější důvod představoval jejich zájem o dějepis a historii jako 

takovou. Mnohdy jejich vztah kladně ovlivnil učitel dějepisu už na základní nebo střední škole. 

Tak tomu bylo hned u několika pamětníků. Často vzpomínali, že ryzí zájem jejich učitelů o 

historii je nadchl natolik, že tento obor museli jít studovat, protože právě díky jejich přístupu 

se mu chtěli nadále věnovat. Mnohdy dějepis nehrál hlavní roli, ale žáci jej studovali kvůli 

svému druhému oborovému předmětu. V této době se otevírané kombinace hodně měnily, a ne 

vždy se otevřela ta, kterou si daný člověk přál. Tak to bylo u jedné z pamětnic, která na tuto 

situaci vzpomíná následovně: „Abych řekla pravdu, já jsem si vybrala hlavně češtinu, to bylo, 

než jsem šla studovat. A to mě ovlivnila už moje učitelka na základní škole, že jsem chtěla učit 

češtinu. A když jsem se pak rozhodovala, jakou aprobaci, a probírala jsem ty možnosti, ten 

dějepis na mě tak nějak vyšel, ale ne že bych ho neměla ráda, ale tak nějak to tak vyšlo. Byla 

čeština – hudebka, čeština – tělocvik, čeština – výtvarka jinak.“ 103 Důležité je i zmínit, že si 

budoucí vysokoškolští studenti mohli podat přihlášku jen na jednu vysokou školu, a proto 

museli dobře promýšlet, jakou zvolí. Kvůli tomu se cítili více pod tlakem. Někteří 

z respondentů se nedostali na školu hned první rok po maturitě a museli čekat do dalšího 

akademického roku. Ten však využili a učili třeba na základní škole. Někdo na prvním, někdo 

na druhém stupni. Domnívám se, že tato příležitost jim dala mnoho zkušeností do jejich další 

pedagogické kariéry a utvrdila je v tom, zda je povolání učitele pro ně to pravé.  

Mezi lety 1946 – 1953 se na pedagogických fakultách studovalo učitelství tři roky. Na vyšší 

pedagogické škole mezi roky 1953  – 1959 dva roky. Na pedagogických institutech, které 

fungovaly v letech 1959 – 1962, bylo studium rozděleno do tří semestrů. Od roku 1964 

docházeli v rámci obnovených pedagogických fakult budoucí učitelé do škol tři roky a o 

dvanáct let později již bylo studium čtyřleté. Zkoušky studenti plnili na základě studia vlastních 

poznámek z přednášek, seminářů, literatury i z individuálně vydávaných studijních publikací, 

specifických pro každou fakultu. Rovněž šlo využít konzultací s příslušným vyučujícím daného 

předmětu. Státní závěrečné zkoušky se od roku 1964 skládaly ze dvou částí – ústní zkoušky a 

                                                             
103 Rozhovor s „Lenkou Sivákovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, 5. 8. 2020. 

archiv autorky.  
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diplomové práce. Ta se většinou zadávala na konci 3. ročníku a obhajovala na konci 4. 

ročníku.104 

Zájemci o studium učitelství byli před přijetím důkladně prověřování. Stát se zaměřoval na 

jejich rodinu a politické postoje.105 Zásadním se stal třídní původ a politický profil matky a 

otce, který se nacházel v posudku z předchozí vzdělávací instituce. Upřednostňovaný byl původ 

dělnický. Vždy ovšem záleželo na konkrétním formulování posudku. Při ochotě učitele se mohl 

posudek sepsat tak, že byl nevhodný původ příznivě skryt. Například přestože byl otec kovář, 

ale připsalo se, že pracuje pro okolní JZD, byla komise spokojena.106 Proto se na školu mohli 

dostat i ti, kteří vhodný původ neměli. Strana považovala učitele za veřejné politické 

zaměstnance, kteří by měli být ke straně loajální, a to nejen v pracovním, ale i soukromém 

životě. Učitelům, kteří neměli vhodný kádrový profil, se mohl snadno ukončit zaměstnanecký 

poměr. Zajímavé je, že ti, kteří vlastnili uspokojivé kádrové hodnocení, ale neměli dostatečné 

vzdělání, na školách působili.107 Na kádrové posudky vzpomíná i jedna z pamětnic – žaček, 

jejímuž strýcovi bylo po roce 1968 zakázáno učit, protože se postavil proti režimu. Při přijímání 

na školu odevzdávala posudky. „Posudky byly, těžký. A i strejda tam byl napsaný, ale nevím, 

jestli mi to pomohlo, nepomohlo, já jsem prostě zkoušku udělala a bylo to.“ 108 Druhá 

z pamětnic, nyní už učitelka na jedné z mělnických škol, rovněž vzpomíná. Její syn měl 

problémy s přijetím na školu, protože i ona byla po roce 1968 politicky nespolehlivá. „Po roce 

69 jsem nesměla učit z politických důvodů dějepis v osmé a deváté třídě, takže jsem měla jenom 

šestku a sedmičku. Nemohla jsem je mít, protože jsem byla politicky nespolehlivá. Ale problémy 

měla celá rodina – syn měl problém s tím dostat se na vysokou školu. Nebrala jsem odměny, 

všichni brali odměny, mně teda ne. Toho pana ředitele, který mi dal ještě devítku v  tom 71 roce, 

tak taky připravili o všechny odměny. No prostě bylo to složitý. Což, to bylo velmi 

nespravedlivý.“ 109 Jiní pamětníci pocházeli z běžných rodin, a proto se jich tento výběr nijak 

                                                             
104 ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu. s. 209, 213. 

105 ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ M. a KNOTOVÁ D.: Socialistická základní škola pohledem pamětníků. s. 21. 

106 ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ M. a KNOTOVÁ D.: Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem 

pamětníků. Studia paedagogica, listopad. 2016. ISSN 2336-4521. Dostupné z: 

<https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1548/1817>. s. 140, 141. 

107 ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ M. a KNOTOVÁ D.: Socialistická základní škola pohledem pamětníků. s. 21-23. 

108 Rozhovor s „Laurou Bočkovou“, žačkou základní školy v Mělníku. vedla Eliška Horáková, 24. 2. 2021. archiv 

autorky. 

109 Rozhovor s „Marií Řehákovou”, učitelkou dějepisu a zeměpisu. vedla Eliška Horáková, 3. 7. 2020. archiv 

autorky.  
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nedotýkal. Nikdo z pamětníků nepopisoval žádný problém s přijetím na školu nebo jiné potíže. 

To jen potvrzuje fakt, že strana se zaměřovala především na „problémové“ občany, kterým, dle 

míry jejich údajných provinění, v různém rozsahu znepříjemňovala život.  

Rok 1964, jak už jsem zmínila, se nesl ve znamení obnovených pedagogických fakult. Ty se 

nacházely při univerzitách v Praze, Brně a Olomouci. Samostatné pedagogické fakulty se 

nacházely v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové. V 70. letech se 

učitelé, kteří chtěli působit na středních školách, ke svému povolání připravovali na fakultách 

filozofických, nikoliv pedagogických. A to sice v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě. 

Nediplomní obor trval čtyři roky a diplomní pět let. Studenti si kromě odborné stránky 

prohlubovali znalosti i v pedagogice a psychologii. Ke konci studia probíhala na vybrané škole 

pedagogická praxe. Jejím cílem bylo procvičit si znalosti z teorie vyučování dějepisu v praxi.110  

Během normalizace došlo ke změnám obsahu výuky. Tyto obměny si kladly za cíl posílit 

socialistické teze, od kterých se během období pražského jara ustupovalo. Roku 1980 se na 

vysokých školách zavedla rigorózní zkouška a určovaly se i tituly, které se absolventům 

různých oborů přidělovaly.111 Pamětníci vzpomínají i na předměty, které během svého studia 

plnili. Výuka probíhala formou přednášek a cvičení, podobně jako dnes. Jedna z pamětnic to 

popisuje následovně: „Jezdili jsme jedenkrát za rok na dějepisné jednodenní exkurze, jen po 

Česku a ve čtvrtém ročníku, což byl ročník závěrečný, jsme absolvovali týdenní souvislou 

exkurzi také v Česku. To jsme objížděli historicky významná města i  hrady a zámky. Co se 

předmětů týče, tak jsme měli úvod do studia dějepisu, pravěk, starověk, středověk, novověk, 

dějiny umění, dějiny SSSR a museli jsme absolvovat dějiny mezinárodního dělnického hnutí, 

politickou ekonomii, vědecký komunismus, atheismus. Tyhle předměty museli studovat všichni 

studenti vysokých škol. Museli jsme se umět i orientovat v knihovnách a knihovnických 

systémech, vědět, jak pracovat s historickým materiálem, jak chránit historické památky, jak 

pracovat s historickými mapami. Získat mnoho faktických znalostí, ale minimum těch 

didaktických.“ 112 

Na samotné studium pamětníci vzpomínají rozporuplně. Na jednu stranu to pro ně byla 

studentská léta, kde si našli mnoho přátel a kamarádů, na druhou stranu roky učiva viditelně 

                                                             
110 ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu. s. 219, 220. 

111 ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ M. a KNOTOVÁ D.: Socialistická základní škola pohledem pamětníků. s. 21. 

112 Rozhovor s „Janou Cihlářovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka, vedla Eliška Horáková, 26. 4. 2021, 

archiv autorky. 
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svázané komunistickou ideologií. Takto na ně vzpomíná jedna z pamětnic: „Studovala jsem na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1976 – 1980. Měli jsme předměty odborné 

související s češtinou a dějepisem, pedagogiku, psychologii, nějaké všeobecně vzdělávací 

předměty – jazyky, logiku a pochopitelně marxismus-leninismus. Z vyučujících vzpomínám 

nejradši na pana profesora Čapka a Klímu a paní doktorku Wohlgemuthovou, kteří uměli 

krásně vypravovat, a na pana doktora Břeně, který nám povídal o archeologických 

vykopávkách. Fakulta nás připravila dobře po odborné stránce, seznámila nás s  tehdejšími 

problémy dětí, s novinkami ve výuce, které se chystaly, moc nás nepřipravila na „úřednické 

úkony“ jako psaní posudků, psaní do třídní knihy, vyplňování dotazníků, ale to nás naučila 

praxe.“113 Druhá z pamětnic její výpověď v podstatě potvrzuje: „Studovala jsem pedagogickou 

fakultu v Plzni, později ještě nově vzniklou Západočeskou univerzitu, Karlovu univerzitu. 

Vzpomínám ráda, jak se říká, „nestálo to za nic, ale byli jsme mladí.“ Přes svázání 

komunistickou ideologií jsme si dokázali studium užít, především tedy studentský život. Obsah 

studia nebyl vždy stravitelný. Ale společný nepřítel stmeluje, vždy se našel někdo, kdo přinesl 

hůře dostupné informace, literaturu, hudbu atd. Našli se ale také udavači a tajní.“ 114  

V této době se dle výpovědí pamětníků rovněž hovořilo o vcelku obstojné přípravě učitele v 

odborné oblasti, avšak zóna pedagogická a metodologická za tou odbornou poněkud zaostávaly. 

To bylo vnímáno všeobecně negativně, a to i na konferenci Učitel socialistické školy, kde se 

mimo jiné tato problematika řešila. Negativně se na ni hodnotilo soudobé vzdělávání učitelů 

zahrnující například výuku pedagogiky nebo didaktik jednotlivých předmětů.115 Problém tedy 

představovalo vzdělání učitele z pedagogického a metodologického hlediska. Školy se bránily, 

že žádná vysoká škola nemůže připravit na vykonávané povolání zcela a všichni se zdokonalují 

teprve tím, že získávají potřebné zkušenosti. Navíc tato nedokonalost mohla souviset i 

s nezvládnutím odborné přípravy. Učitel pak danou látku nevykládal správně ne proto, že by 

nebyl dostatečně didakticky vybavený, ale jednoduše kvůli tomu, že dané téma neovládal do 

takové hloubky.116  

                                                             
113 Rozhovor s „Lenkou Sivákovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, ze dne 5. 8. 

2020. archiv autorky.  

114 Rozhovor se „Sárou Veinlichovou”,  učitelkou dějepisu a občanské výchovy. vedla Eliška Horáková. 18. 9. 

2021, archiv autorky.  

115 ZOUNEK, J., ŠIMÁNĚ M. a KNOTOVÁ D.: Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem 

pamětníků. s. 148, 149.  

116 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 2. s. 198, 199. 
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Nesouhlas s nedostatečnou přípravou vysokých škol vyslovili i naši pamětníci. Většina z nich 

se shodovala, že vysoká škola je na samotné studium učitelství nijak nepřipravila. Někteří však 

vyzdvihli několik pedagogů, kteří měli na jejich pedagogickém vzdělávání snahu a předali jim 

dobré tipy a rady do profesního života. Co si pochvalovali téměř všichni, byla pedagogická 

praxe, která jim poskytla nejvíce zkušeností. Ve srovnání s tou současnou trvala o dost déle a 

studenti byli v jejím rámci samostatnější.  Zkušenosti z praxí popisuje další z pamětnic: „Měli 

jsme mnohem delší a hlubší praxe, žádných dvanáct hodin jako dnes… Celý čtvrťák probíhala 

praxe jednou týdně na přidělené škole, jeden semestr základní školy, jeden střední. Tehdy jsme 

totiž měli aprobace pro 6. – 12. ročník, tedy základka i střední. A v páťáku jsme měli celý 

listopad praxi na základní a celý duben na střední škole. Včetně běžného školního života, 

dozorů, pedagogických rad, porad. Jako učitelka praxe jsem neměla současného studenta, který 

by na mou otázku, zda se chce podívat na pedagogickou radu a tak, odpověděl ano… Nemusí, 

tak chtějí být rychle pryč, na brigádě nebo někde. To je špatně nastavené.” 117 

Další z respondentek studující český jazyk v kombinaci s jazykem německým si však studium 

velmi pochvalovala. Prý mělo řád a z odborného hlediska je fakulta připravila nejlépe, jak 

mohla. I ona však potvrzuje, že z metodologického hlediska to bylo horší. Praxe na školách sice 

byly delší, než jsou v současné době, ale málokdy učitelé přišli z fakulty a věděli, jak pracovat 

s žáky a agendou školy. Zajímavý pohled na to má jedna z pamětnic: „Teorie bylo hodně, hodně 

teda. Ale i praxe byla, my jsme chodili na náslechy, rozebírali jsme to, už si teda nepamatuju, 

kolik jsme měli přesně té praxe. Ale já si myslím i ta léta, že žádná škola tohle nenaučí, že to je 

prostě hodit do vody a plavat a teprve zjistíte, jestli jo, jestli Vás to baví nebo nejde. To by 

muselo být ty praxe opravdu třeba půl roku, souvislá, aby člověk poznal, jak na tom je. Já jsem 

mívala studenty na praxi, takže vím, že v podstatě vím, že říkali taky strašný. Ten rok poslední 

by se mělo jet a pořád.“ 118  

Obecně s budoucími pedagogy učitelé na praxi ani na fakultě neprocházeli „úřednickou” část 

tohoto povolání. Tedy zapisování do třídní knihy, psaní posudků, vyplňování dotazníků, řešení 

problémů nebo komunikaci s rodiči. Tyto zkušenosti a znalosti nasbírali učitelé až v profesním 

životě. V podstatě všichni se shodli, že jim tato neznalost dělala v jejich začínající praxi velké 

problémy. Přípravy do hodin si po odborné stránce zvládali chystat úměrně svým znalostem a 

                                                             
117 Rozhovor se ,,Sárou Veinlichovou”,  učitelkou dějepisu a občanské výchovy. vedla Eliška Horáková, dne 18. 

9. 2021. archiv autorky.  

118 Rozhovor s „Lenkou Sivákovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, 5. 8. 2020. 

archiv autorky.  
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zkušenostem. S byrokratickou agendou však měli velké problémy a často nevěděli, jak situace 

řešit a jednotlivé dokumenty vyplňovat. V ideálním případě byl začínajícím učitelům přidělen 

zavádějící pedagog. Většinou se jednalo o osobu se stejným oborem a většími zkušenostmi. 

Díky tomu mohl být svému kolegovi průvodcem. Ne všichni učitelé však svého zavádějícího 

pedagoga měli. Pamětníci vzpomínali, že záleželo na konkrétní škole a jejím systému, jestli jej 

dostali, nebo ne. I tak pro ně praxe představovala nejužitečnější část studia. Před samotným 

začátkem výuky, podobně jako dnes, docházeli na náslechy, které následně v hodinách 

rozebíraly. Díky tomu si rovněž odnesli mnoho zkušeností. Toto osobně považuji za pozitivum 

této doby i přesto, že ve škole příliš neučili byrokratickou část povolání, dle mého názoru byly 

tehdejší praxe lépe postavené, a to především díky tomu, že trvaly déle a budoucí učitelé si zde 

své povolání vyzkoušeli svobodněji a praktičtěji.  

Studium na vysoké škole započínalo formování učitelovy pedagogické osobnosti, kterou nadále 

rozvíjel při své praxi a dalších mimoškolních činnostech. Učitel dějepisu se vzdělával i po 

ukončení vysokoškolského vzdělání v rámci postgraduálního studia, rigorózních zkoušek, ale i 

různých školení nebo samostudiem. Nejen po vyučujících dějepisu se požadovalo, aby se 

neustále učili. Jakmile by přestali sledovat nové trendy ve svém oboru, hrozilo, že by nemuseli 

cíle a úkoly dějepisu naplňovat uspokojivě.119 To potvrzují i dobové kroniky. Učitelé na 

mělnické ZŠ Švermova ulice se účastnili prohlubování vědomostí k úspěšnému rozvoji 

československé výchovně-vzdělávací soustavy. Toto „ideově politické“ vzdělávání se 

zaměřovalo na otázky „komunistické výchovy.“ 120  

Význam postgraduálního studia tkvěl v jeho adaptační a rekvalifikační funkci, kdy se 

prohlubovalo vzdělávání učitelů vědeckými poznatky. Rovněž i ve funkci specializační, po 

které mohli učitelé vykonávat funkci okresních nebo krajských metodiků.121  

Učitelé měli, podobně jako dnes, i různá školení prohlubující jejich pedagogické znalosti. 

Ovšem, alespoň co se týče Mělnicka, nedostávalo se všem školám stejnou měrou. Část 

pamětníků například uvedla, že si žádná odborná školení ze své pedagogické praxe ani 

nepamatují. Dle kronik a výpovědi ostatních pamětníků ale určitě probíhala. Je tedy možné, že 

zbytek respondentů neměl školení tolik a po letech na ně zapomněli. Vybraní pamětníci 

                                                             
119 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 82, 85, 86. 

120 Základní škola Jaroslava Seiferta v Mělníku. Školní kronika Základní školy Švermova ulice. 1952  – 1993. 

121 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 2. Metodologické základy didaktiky 

dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. s. 207. 
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zmiňují, že docházeli spíše na obsahové kurzy, například kurz didaktické techniky, který 

účastníci ukončovali zkouškou. Dále ale i na jiná pedagogická školení, kterých však nebylo 

mnoho. Někteří pamětníci vypověděli, že navštěvovali školení spojená se změnami učebních 

osnov, na která pedagogové dojížděli na okresní národní výbor. Zde se vzdělávali v tom, jak 

jejich předmět  vyučovat v rámci nových osnov. Dle jedné pamětnice kladli v dějepise například 

důraz na nové události soudobých dějin, především komunistické sjezdy. Ale upozorňovali i na 

nové výukové metody.  

Vedle těchto odborných školení probíhala i politicky podbarvená, ideologická školení, která 

pamětníci nevnímali jako příliš přínosná. Učitelé navštěvovali ideologická školení 

pedagogických pracovníků. Na starosti je měl například stranický učitel, který vstoupil do 

školské organizace a školil ostatní, aby žáky dokázali správně učit z ideologického hlediska. 

To potvrzují i kroniky, které zmiňují mnoho politických školení. Například na ZŠ 

Jungmannovy sady rovněž probíhala speciální politická školení zaměstnanců.122  

Učitelé na školách měli i tzv. předmětové komise, které fungují obdobně i dnes. Někteří 

pamětníci vzpomínají, že dějepis měl samostatnou předmětovou komisi, v některých školách 

se spojoval s občanskou naukou. Pravděpodobně záleželo na počtu učitelů tohoto předmětu v 

dané škole. Z rozhovorů vyplývá, že v jejím rámci probíhala především kontrola osnov, tvorba 

plánů akcí – hojně pořádané besedy nebo i exkurze, dále se u začínajících učitelů probíralo, jak 

se jim ve škole daří, a případně se poskytovaly rady a pomoc obecně. Nemuselo tomu tak být 

jen u začínajících učitelů, ale připomínky, náměty a zkušenosti si tu vyměňovali všichni učitelé. 

Vznášely se požadavky na vybavení kabinetu nebo učeben, okrajově se řešil i prospěch žáků 

nebo dějepisné soutěže. Dále se probíralo i to, jak se hodiny zvládají ideologicky.  

Do přípravy učitele k výkonu tohoto povolání by se jistě mělo řadit i to, jak na děti zapůsobit, 

motivovat je a celkově s nimi navázat vztah. Rovněž i to, jak jednat s rodiči. Pamětníci se shodli, 

že žáci byli ve srovnání s dnešní dobou odlišní. Co se dějepisu týče, narátoři potvrdili, že dříve 

o tento předmět a historii obecně projevovali žáci větší zájem. Měli rozsáhlejší přehled i hlubší 

znalosti. I tehdy byli ve třídě žáci zlobiví, někteří i drzí, ale většina učitele respektovala. Žáky 

popsali jako svědomité a pracovité, poslušnější a soustředěnější, měli větší zájem se něco 

dozvědět. Většina učitelů popsala, že dějepis žáky zpravidla bavil a s kázní neměli v obecné 

rovině problémy. Co ale hrálo největší roli byl bezesporu fakt, že žáci měli větší podporu v 

rodině. Rodiče si učitelů vážili a jejich názor respektovali. Když mělo dítě kázeňské nebo 
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výchovné problémy, snažili se zasáhnout a učitele podpořili. To hrálo dle pamětníků největší 

roli. Rodiče zkrátka nevyhledávali konflikty. To samozřejmě mohlo představovat problém, 

pokud podporu v rodině neměli, jak zmiňují i kroniky. O nezájmu rodiny hovoří kronika ZŠ 

Dolní Beřkovice. Vypovídá, že mnoho žáků pochází z neúplných, rozvrácených nebo romských 

rodin, kdy v některých případech učitelé cítili jen malý zájem rodiny dítěti pomoci. Nevzdali 

se však své zodpovědnosti a apelovali na větší spolupráci školy a rodiny tak, aby se podařilo 

vychovat plně rozvinutého, „socialistického člověka.“ 123 To by nahrála faktu, že učitelé 

současné žáky podceňují a situace byla podobná i během období normalizace. Ovšem vzhledem 

ke skutečnosti, že se na tomto tvrzení shodli opravdu všichni pamětníci se domnívám, že žáci 

a obecně spolupráce rodiny a školy, byla v tomto období na lepší úrovni než dnes. Kronika tuto 

situaci popisuje z dobového pohledu, kdy nemá srovnání se současným světem. U některých 

rodičů se v této době nemuselo jednat o nezájem o dítě, spíše o jeho školní docházku. Svým 

dětem věřili, že školu zvládají, ale více jejich studium neřešili. Pokud se ovšem vyskytl 

problém, zasáhli. Dále kroniky hovoří o situacích, kdy pedagog neměl určitého žáka z různých 

důvodů rád a znevýhodňoval ho. Tuto situaci však v praxi ani žáci ani učitelé nepopisují.  Lze 

tedy říci, že podobně jako dnes bylo hodně žáků, stejně tak i jejich rodičů a každý se choval ve 

škole trochu jinak. S jistotou lze říci, že dříve učitelé neměli strach z konfliktů s rodiči. Pokud 

se tak stalo, muselo se jednat o vážný prohřešek, který ani jeden z našich pamětníků nezažil. 

Domnívám se, že se jedná o celkový obrázek doby, mentality ale i hodnot tehdejších a dnešních 

lidí. 

Učitele tato doba charakterizovala jako historika, který onu historii a dějiny obecně promítal 

do vzdělávání. Učitel dějepisu řešil didaktické problémy související s výukou dějepisu. Více 

se ale zajímal o praktickou stránku didaktiky, tedy tu, která se týkala vyučování dějepisu a 

aplikaci dějepisných poznatků do výchovně vzdělávacího systému.124 

Nároky na osobnost učitele dějepisu se v této době měnily společně s politickou situací 

v Československé socialistické republice. Požadavky se dříve projevovaly ve třech úrovních – 

„ideově politické”, odborně historické a pedagogické. Tyto aspekty se vzájemně ovlivňovaly a 

prolínaly. Učitel dějepisu je měl alespoň z části naplňovat, aby byl jeho profil kompletní.125 

                                                             
123 Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník. fond Základní škola Dolní Beřkovice. Školní 

kronika Základní školy Dolní Beřkovice. 1938  – 1983. 

124 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 2. s. 209. 

125 JANOVSKÝ, J.:  Základy didaktiky dějepisu. s. 82. 
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Doporučovalo se, aby se každý učitel seznámil s tím, jaké mají žáci znalosti z předchozích 

ročníků. Tyto prekoncepty si ověřovali a na jejich základě přidávali nové informace. K tomu 

sloužily úvodní hodiny na začátku každého ročníku, zpravidla v rozsahu tří vyučovacích hodin. 

V nich se opakovala závěrečná témata z ročníku předchozího, ovšem učitel se soustředil jen na 

hlavní body.126 Zajímavostí je, že studenti, kteří od roku 1978 končili na základní škole 8. 

ročníkem, často nemuseli stihnout probrat učivo 9. ročníku. Prostor pro výklad se opravdu zúžil, 

a proto toto učivo občas doháněli až učitelé na školách středních. Na to vzpomíná další 

z pamětnic: „Pan učitel začal první hodinu tím, že jsme přišli z osmičky a neprobrali jsme vůbec 

devítku, tak říkal: My teď za ty dva měsíce probereme devítku. Takže v prváku jsme první dva 

měsíce psali jak mourovatý a nějaké dělnické hnutí a tyhle věci. A vím, že mě to zoufale 

nebavilo, a on říkal, vezmeme to zkráceně a bude to, a to jsme psali, že nás ruce bolely.“ 127  

Učitel dějepisu musel mít během této éry komplexní vzdělání v marxismu-leninismu. Tento 

pohled se měl promítat do učitelových příprav na výuku, během vysvětlování historických 

událostí i při jejich hodnocení. Marxismus-leninismus vycházel z teorie historického 

materialismu. Ideová vzdělanost učitele a jeho zaujatost se neměla projevovat jen ve školním 

prostředí, ale i při mimoškolních a soukromých aktivitách. Žáci tak mohli vidět v učiteli vzor a 

čestného zastánce marxismu-leninismu a jeho hodnot, kterými se žáci a studenti měli řídit.128 

V praxi to samozřejmě takto nefungovalo. Učitelé se v marxismu-leninismu a celkově ideologii 

vzdělávali a byli k ní vedeni. I na vysoké škole měli sérii ideologických zkoušek s touto 

tématikou, kterým někteří říkali lidově „čtyřboj”. Vzpomíná na ně další z pamětnic: „Na vejšce 

jsme měli ještě dějiny mezinárodně-dělnického hnutí, politickou ekonomii, marx-leninskou 

filozofii a vědecký komunismus, a kdyby nepřišla revoluce, tak je to čtvrtý státnicový předmět. 

A ty dějiny mezinárodně-dělnického hnutí, tak to byl chlap, co to fakt žral, a ten nám vyprávěl 

západní ekonomii. A marx-leninskou filozofii lidi z filozofie a já to moc nedokázala chápat.” 129 

Přímo ve výuce se tato filozofie rovněž uplatňovala, ale ne do takové míry, jako se v dobových 

publikacích udává. Spíše šlo o vyzdvihování určitých témat a omezování nebo těch 
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nepopulárních. Dále záleželo i na samotném učiteli, jeho  „třídní uvědomělosti“ a pohledu na 

celou situaci. Většina pedagogů, se kterými jsem vedla rozhovor, se sice řídila zásady 

marxismu-leninismu, ale spíše v té oficiální, nutné míře, ne tak dogmaticky jak uvádí dobová 

literatura. Část z učitelů v soukromí s oficiálním politickým proudem ani nesouhlasila, ale 

nikdo si z pochopitelných důvodů nedovolil nic veřejně namítat. Takový krok by znamenal v 

lepším případě omezení jejich funkce – například by vyučovali jen nižší ročníky, kde se 

probírali pro režim méně atraktivní témata. V horší variantě by šlo o konec pedagogické kariéry 

a mnoho dalších nepříjemností.  

Smysl dějepisu a jeho poslání v těchto letech tkvěl ve faktu, že jeho výuka měla smysl pro 

společnost jako celek, ale i pro každého člověka, který se dějepis učil. Pokud se podařilo poznat, 

jak jednotlivé státy a národy reagovaly a řešily různé situace, šlo snáze rozeznat to, na kterou 

stranu se postavit a jak reagovat, aby se pokračovalo v tradici, která započala už v pravěku a 

trvá nadále. V této době panovalo přesvědčení, že nejuvědoměleji činili ti, kteří dokonale 

ovládali nauku marxistů o vývoji lidstva.130  

Svým způsobem toto platí i dnes. Dějepis je důležitý předmět, prostřednictvím kterého se 

národy, ale i každý občan může poučit z chyb, které se v minulosti napáchaly, a vydat se jinou, 

lepší cestou. Změnila se však skutečnost, že nejlépe nečiní ti, kteří ovládají marxisticko-

leninské pojetí světa a historie, ale může tak činit každý, kdo se o historii a dějiny zajímá. Stejně 

tomu bylo ve svém důsledku i dříve, ale tehdejší režim vyžadoval oddanost ideologii. Pravidlo 

platilo spíše formálně, ne všichni, kdo učili dějepis nebo jiné společenskovědní předměty, 

museli být ve straně, i když prezentace byla odlišná. Jedna z pamětnic uvedla, že se jednalo 

spíše o ideální stav, který si režim sice přál, ale v praxi nebylo tolik učitelů straníků. Další paní 

učitelka uvedla, že na její škole se kladl důraz na to, aby straníci učili občanskou nauku.  Další 

z respondentek vypověděla, že na její škole až 90 % pedagogů vstoupilo do strany. Jiný 

pamětník měl odlišnou zkušenost: „Já když jsem nastupoval sem do Veltrus, tak tady byl ředitel, 

dokonce můj učitel z obecné školy, a on byl velmi mírný a tam teda tvrdá atmosféra nebyla. A 

na té škole byli kantoři a těch straníků nebylo moc, třeba z dvaceti bylo čtyři, pět ve straně a ti 

to zastupovali a byla tam ta stranická organizace a oni se třeba radili ještě před poradou, 

hlavně, než se třeba dělaly posudky na děti, když ty poslední odcházely ze školy, tak to museli 

na stranickém sezení probírat, o tom my jsme jako neměli nic vědět, my ostatní učitelé .“ 131 Na 
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tuto vzpomínku reagovala jeho manželka: „U nás bylo přes čtyřicet kantorů v Praze a bylo tam 

devět komunistů, tak to je podobné porovnání. Většina nebyla.“ 132 Rovněž uvádím, že všichni 

z pamětníků, se kterými jsem vedla rozhovor, nebyli členy strany. Někteří měli proti tehdejšímu 

režimu více výhrad, jiní méně, ale nikdo z nich do KSČ nevstoupil, a přesto společenskovědní 

předměty vyučovali.  

Situaci dokresluje i záznam ze školní kroniky ZŠ Švermova ulice. Píše, že dvě ze čtyř 

„soudružek” učící ruský jazyk a dějepis jsou členkami strany. Dle kroniky tyto předměty škola  

obsazovala kvalitně jak po stránce odborné, tak i politické angažovanosti. Ideové působení se 

provádělo systematicky, opíralo se o fakta, besedy s pamětníky a významná výročí. Občanskou 

nauku vyučovali politicky „vyspělí” učitelé – ředitel školy ZŠ Švermova ulice a dvě 

„soudružky“, členky výboru KSČ.133 I na základě dalších záznamů z této školní kroniky je 

vidět, že vedení školy se prezentovalo tak, že se snaží zajistit pro žáky ve společenskovědních 

předmětech pedagogy, kteří mají správné „ideologické“ a stranické smýšlení. Ovšem na 

základě předchozích výpovědí to jistě nebylo pravidlem a pravděpodobně to ani nebylo možné. 

Opět záleželo na řediteli, na jakých principech chtěl svou školu postavit a podle jakých pravidel 

ji vést. S jednou bývalou učitelkou z této školy jsem rovněž vedla rozhovor a ani ona do strany 

nevstoupila. Z rozhovorů a kronik tedy vyplývá, že ministerstvo kladlo důraz na to, aby 

společenskovědní předměty vyučovali ke straně naklonění pedagogové, nejlépe straníci. Z 

personálních důvodů však tato teze nešla uskutečnit, a proto tyto předměty, včetně dějepisu, 

vyučovali i učitelé, kteří ve straně nebyli. Oproti tomu, co uvádějí příručky, to tedy byla běžná 

praxe.  

Ráda bych závěrem uvedla, že učitelům chodili do hodin i hospitace ze strany vedení školy 

nebo inspekce. Ty byly poměrně časté a dle záznamů školních kronik chodili téměř každý rok. 

Hodnocení inspekcí však dopadlo ve většině kladně. Učitelé by si před inspekcí nedovolili 

experimentovat a raději se drželi zajeté struktury hodiny a metod, které byly osvědčené a 

inspekci se rovněž líbily. Pokud došlo k nějaké výtce nebo pokárání, stalo se tak spíše omylem. 

Jedna paní učitelka měla inspekci zrovna v hodině, kde probírali komunistické sjezdy, a  proto 

svým žačkám zadala na toto téma referát. Jedna z nich si při této příležitosti dala na hlavu 

čelenku. Inspektorka poté poukázala na to, že děvče má kapitalistický oděv, protože nosí 

čelenku. Paní učitelka z toho pak měla problémy, protože dovolila, aby se děvčata takto 
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oblékala. Přitom netušila, že by čelenka mohla někoho pobouřit, tím spíš, že by ji mohli 

považovat za kapitalistický oděv. Další pamětníci vypovídají, že ideologická část se 

kontrolovala tím, zda byl napsán ve třídní knize výchovný a vzdělávací cíl. A zda se do hodin 

promítal. Rovněž se soustředili na nástěnky, jestli jsou správně a aktuálně zaměřené. Na 

hospitace žádný z pamětníků nevzpomínal nejpozitivněji, ale vždy se mezi inspektory našli ti 

chápavější, kteří jednotlivé body nezkoumali do detailů. Někteří i na jinak povedené hodině 

hledali slabé místo, které by mohli vytknout. Musím ale podotknout, že dle výpovědí pamětníků 

museli vždy alespoň něco pokárat, aby inspekční zpráva vypadala důvěryhodně. Domnívám se, 

že i proto jedna z inspektorek označila čelenku za kapitalistický oděv. Nejspíše neměla co 

jiného hodině vytknout a čelenka ji z nějakého důvodu dráždila.  

Hospitace ve složení ředitelů a jejich zástupců se chodili učitelům dívat do hodin pravidelně. 

Jedna pamětnice vypověděla, že měla minimálně čtyři hospitace od ředitele a dvě od zástupců 

ročně. Po konzultaci se chodila hodina k vedení probrat. Zde si oba zúčastnění povídali nad tím, 

co by se ve výuce dalo vylepšit a co se naopak povedlo. Opět záleželo na konkrétní osobě, jes tli 

ji záleželo víc na tom, jak daný člověk učí nebo spíše zda správně učí ideologicky. Jisté však 

je, že hospitace probíhaly všude a často. Jen jedna paní učitelka vypověděla, že si nepamatuje, 

že by jí kdy do hodin nějaké hospitace přišla, stejně jako inspekce. Je samozřejmě možné, že 

zrovna jejím hodinám se tyto kontrolní návštěvy vyhnuly, ale vzhledem k tomu, že je ve velkém 

potvrzují ostatní pamětníci i kroniky, spíše se uchyluji k vysvětlení, že jich paní učitelka neměla 

tolik a po letech zapomněla. 

Většinou se hospitace zaměřovaly na metodiku, na práci žáků, jejich aktivitu a znalosti, na 

domácí úkoly nebo využívání pomůcek. Jedna z pamětnic vzpomínala, že ji ředitel školy 

hospitoval na hodině českého jazyka. Po skončení výuky ji sdělil, že hodinu měla paní učitelka 

pěkně připravenou, ale že on by tak dopodrobna nezmiňoval uváděný milenecký příběh, protože 

nemá dostatečný „ideologický” náboj. Dále se hospitace soustředily spíše na faktickou 

správnost a použité metody. 

5.2. Dějepis jako předmět 

Dějepis platil za vědu, která se zabývala zákonitostmi nerovnoměrného vývoje lidstva na naší 

planetě. Podstatu představovala lidská společnost a její vývoj. Výchovně vzdělávací postup 

v dějepise ztělesňoval dopředu nachystaný proces, v němž se výsledky a metodologické 

postupy historické vědy stávaly vzdělávací a výchovnou cestou pro každého žáka.134 
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Koncept dějepisné výuky, který se vytvořil v socialistických státech, byl koncepcí 

marxistickou. Výuku zakládal na dialektickém a historickém materialismu. Dle Vratislava  

Čapka dala marxistická koncepce výuce pevnou a promyšlenou strukturu. Nabídla, jak se 

s jednotlivými informacemi skutečně seznámit, pochopit je a poskytla dějepisu vytčení podstaty 

a cíle. Formovala i vztah školního dějepisu pro současnost.135  

Při výuce dějepisu se měl rovněž zohledňovat věk žáků. Z dějepisného učiva vyplynuly čtyři 

hlavní úkoly. Ty se vzájemně prolínaly a ovlivňovaly. Prvním úkolem bylo objasňovat žákům 

pojmy a informace související s historií. Dalším bylo, aby správně uchopili zákonitosti  

dějinného rozvoje a jeho marxisticko-leninské pojetí. Třetí výzvu představovalo, aby se 

z historie poučili a viděli paralely vývoje se současností a budoucností. A čtvrtý úkol zněl, že 

si měli neustále osvojovat nové vědomosti a techniky, jakými je získávali, a oboje nadále 

využívat.136 Dá se říci, že tyto body se ve výuce, u některých učitelů ve větší míře, u některých 

v menší, opravdu plnily. 

Roku 1953 proběhla školská reforma, která se zhlédla v sovětském modelu. Začaly fungovat 

osmileté a jedenáctileté střední školy, čímž se 1.– 3. stupně škol staly všeobecně vzdělávacími 

ústavy. Vytvořily se nové učebnice a osnovy, plně korespondující s ideologií státu.137 

Československé školství se přetvářelo. V souvislosti s tím začala diskuse o předmětu dějepis 

jako takovém. Výzkumný ústav pedagogický byl pověřen vypracováním podkladů pro tuto 

diskuzi. Dvěma hlavními iniciátory se stala M. Pravdová a J. Jersák. V časopise Dějepis a 

zeměpis ve škole i v dalších se otisklo spoustu dotazů, připomínek a návrhů. Někdo viděl 

v návrzích problém v tom, že se nerozlišovaly úkoly a cíle dějepisu, chybělo přesné určení 

dějepisných cílů. Dále se kritikům nelíbilo, že se v 6. ročníku vyučuje starověk. Zde se totiž 

základní historické pojmy vykládaly v ukázkách, které jsou žákům vzdálené. Východisko 

spatřovali ve větším zařazování národních dějin. Někdo vytkl nízkou hodinovou dotaci 

předmětu dějepis.138 

V roce 1960 byl, jak jsme zmiňovala výše, vydán nový školský zákon. Nový školský zákon 

udával, že povinné základní vzdělání zprostředkovávala základní devítiletá škola, případně jiné 

školy. Celý proces se uskutečňoval na přelomu let 1959/1960. Pro žáky, kteří se právě nacházeli 
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v devátých ročnících, byl vytvořen speciální učební plán, který doprovázely i speciální učební 

osnovy pro devátý ročník. Dějepis se v nich učil dvě hodiny v týdnu. Dbalo se především na 

prohloubení vědomostí o národních a soudobých dějinách. Z hlediska výuky dějepisu byly 

nejvíce zasaženy střední školy, kde se právě světové dějiny oddělily od národních. Zavedly se 

nové osnovy a vydaly aktuálnější učebnice. Na středních odborných školách se vyučování 

dějepisu redukovalo a na učňovských oborech se výuka anulovala.139 

Částečné politické rozvolnění v 60. letech nemělo zásadnější vliv na pojetí výuky dějepisu. 

Učebnice byly stále pod vlivem marxistické historiografie, ovšem už i zde se hovořilo o kultu 

osobnosti a zmiňovaly se jisté chyby, které se v minulosti staly. Stále hrála prim historie 

dělnického hnutí, třídní boj a vůdčí postavení KSČ a SSSR.140 Jednotlivé výchovné složky 

výuky se více prolnuly s vývojem společnosti jako celku. Například ve složce vědecké se kladl 

větší důraz na dějiny vědy a techniky, v estetické na dějiny umění a ve výchově branné zase na 

historii vojenství.141 

Dějepis měl své místo i na IV. sjezdu československých spisovatelů roku 1966. Opět se zde 

vyslovil nesouhlas s nízkou časovou dotací dějepisu. Účastníkům se rovněž nezamlouvalo, že 

historiky vyučovací předmět dějepis příliš nezajímá. Vznikla zde rezoluce skupiny pro výuku 

dějepisu, jejíž členové pocházeli z řad historiků, metodiků a učitelů dějepisu. Měli za úkol 

připravit vzdělávací návrhy norem dějepisu, připravené na základě zkušeností a bádání, které 

by korespondovaly s historickými vědami a sloužily společenským potřebám. Tyto návrhy se 

konzultovaly s odbornými pracovníky a učiteli. Primárním posláním komise se stalo 

kontrolování pojetí a postavení historie jako společenské vědy ve vzdělávání, vytvoření 

novodobého obsahu a celková modernizace vyučování dějepisu. Komise vznikla v březnu 1967 

a výsledky uzavřela následovně: Za prvé nepřipustit další snižování významu a rozsahu výuky 

dějepisu, které by mohlo vážně ohrozit společenskou, politickou a kulturní orientaci dorůstající 

generace. Za druhé nahradit dosavadní izolovaný výklad národních dějin ve školách I. cyklu a 

světových dějin ve školách II. cyklu. Za třetí vypracovat rozdílné osnovy pro výklad národních 

dějin na českých a slovenských školách, které by ale současně přihlížely ke sbližování českého 

a slovenského národa a k otázce československé státnosti. Za čtvrté rovnoměrně rozvrstvit 

dějiny nové i starší. S tím souvisí i to, že by se v dějepise neměla zmiňovat aktuální témata, 

která jsou často zařazována násilně. Naopak co nejvíce zařadit politické dějiny a dějiny o 
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důležitých osobnostech. Poté se více zabývat kulturně-historickým vývojem a přihlížet 

k vědeckým, technickým i geografickým poznatkům. Naposledy by se měly osnovy zaměřit i 

na dějiny a vývoj zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky.142 

Po srpnu 1968 se znovu vedly debaty o osnovách a o tom, jak by měly vypadat. Školství mělo 

především provést návrat k socialistickému modelu výuky. Strana kladla důraz na to, aby se 

výuka soustředila na předměty společenskovědní. Právě tyto předměty totiž usměrňovaly vztah 

žáků ke straně a k jejich „socialistickému přesvědčení.“ Výuka dějepisu se opět více nořila do 

přísně socialistického proudu. Stát kladl ještě více důraz na „ideově politickou“ výchovu 

mladistvých, výchovu k „socialistickému patriotismu“ a k „proletářskému internacionalismu.“ 

143  

Již od 1. září 1968 začaly platit nové učební plány pro základní devítileté školy, které 

obsahovaly rozsáhlejší výuky jazyků. Dějepis v těchto plánech stále zaujímal dvě vyučovací 

hodiny týdně. Na to navazovalo vydání nových osnov. I ty, co se dějepisu týče, zůstaly beze 

změny. Přetvořily se jen výchovné cíle předmětu, které hovořily především o „ideově politické“ 

hodnotě dějepisného učiva.144 

Vývoj společnosti během tzv. normalizace žádal, aby škola vychovávala vyspělého člověka a 

aby se uskutečnily cíle korespondující s „komunistickou výchovou.“ Ta se stala hlavním 

zájmem soudobé společnosti. Žáci se měli připravovat na „socialistický život“ ve společnosti, 

podílet se na pokrokových změnách a v budoucnu se politicky angažovat a jednat v zájmu své 

vlasti. Nebyla však vypracována jednotná metoda „komunistické výchovy“ jako celistvé 

soustavy. Ta byla ovšem nutná k tomu, aby se tento způsob ve všech předmětech vzájemně 

doplňoval a přispíval tak k utváření osobnosti žáků.145 

Učitel se setkával se třemi hlavními proudy dějin – světovým, dějinami českého národa a 

dějinami národa slovenského. Ty pedagog srovnával a určoval v nich nejdůležitější body, které 

žákům následně demonstroval. Na základě tohoto porovnání měli žáci pochopit nerovnoměrný 

historický vývoj v těchto oblastech. K tomu, aby sem žáci došli, museli nejprve látku správně 

ovládat a znát vývoj dějin z hlediska hospodářského, politického i kulturního. Výhodou pro 

komplexní pochopení celé problematiky bylo, když měl učitel znalosti i z ostatních oborů, ze 
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kterých historie čerpala. Například z dějin filozofie a umění, z hudební, divadelní a literární 

vědy, ze znalosti ekonomie a zeměpisu.146 Kladl se důraz na vývoj hospodářství a zemědělství 

v průběhu věků, ale i na poučení o vývoji nářadí a strojů, o vývoji druhů využívaných surovin 

atd. Světové dějiny vykreslovaly vývoj populace ve všech částech světa. Národní dějiny 

popisovaly historii každého jednoho státu. Při výuce světových dějin se většinou nevyučovaly 

světové dějiny jako celek, spíše se vybíraly události, které demonstrovaly vývoj jednotlivých 

oblastí či historických procesů. Výuka světových dějin mohla být zcela oddělena od výuky 

dějin národních, nebo se národní dějiny učily v kontextu dějin světových s důrazem na to, že 

národní dějiny jsou odlišné. Případně se užívala kombinace obou těchto postupů. Některá 

témata se tedy probírala tak, že se problematika národních dějin včlenila do dějin obecných, a 

další tak, že se nejdříve studovala obecná historie a poté až národní.147  

Ve výuce se údajně často upřednostňovaly světové dějiny na úkor národních, které se vyučovaly 

v jejich kontextu. Za velký vzor se dávalo SSSR jako příkladné budování socialistické 

soustavy.148 Jako ukázku můžeme uvést například jednu základní školu v Neratovicích, na níž 

v přípravném týdnu pracovnice OV KSČ seznamovala učitele se závěry sjezdů KSSS a KSČ, 

kterými se měli pedagogové řídit.149 

Pojetí československých dějin se v této době opíralo o hospodářský a sociální život společnosti. 

Tyto složky se považovaly za základ politického a kulturního vývoje. Učením se o dějinách 

našich a „spřátelených“ národů by v sobě žáci měli probouzet úctu k těmto národům, jejich 

občanům a dělnické třídě. Historické události se vyučovaly chronologicky, objasňovaly se 

jejich časové a příčinné souvislosti a vysvětlovaly se důsledky. Předmět poukazoval i na to, jak 

tyto dějiny ovlivňovaly tehdejší přítomnost a jak by se mohly promítnout do budoucnosti. Žáci 

měli chápat souvislosti ve vývoji společnosti. Podání dějepisného učiva mělo vycházet 

z marxisticko-leninské filozofie a historicko-materialistické metody. Tuto metodu jedna 

z pamětnic popsala tak, že nepoužívala náboženský výklad vzniku světa a člověka. Dějiny 

jednotlivých národů se sice vyučovaly zvlášť, na druhou stranu se neměl oddělovat pokrokový 
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vývoj jednoho národa od pokrokových sil celého světa. Nedůležitá byla i regionální historie, v 

níž se propojovaly nabité poznatky s místy, které žáci dobře znali.150  

Tvrzení o upřednostňování světových dějin na úkor národních nekoresponduje s výpověďmi 

pamětníků. Dle jejich slov se učitelé během období normalizace soustředili spíše na výuku 

národních dějin. Jen jedna z pamětnic uvedla, že se více zabývala dějinami světovými. 

Vyučující se ale během své pedagogické kariéry museli řídit závaznými osnovami a v praxi 

moc nešlo, aby nějakému tématu několik hodin přidávali a jinému ubírali. Samozřejmě bylo 

možné, v rámci korektního dodržení osnov, o nějakých tématech rozmlouvat déle. Většina 

učitelů tedy volila národní dějiny. I kvůli tomu, že k nim děti měly blíže. Ovšem i do národních,  

především novodobých dějin, se do velké míry projektovala historie Ruska či později 

Sovětského svazu. Z dějin Ruska se zmiňovali především dva panovníci – Petr Veliký a 

Kateřina II. Veliká.151 Žáci ovšem na druhou stranu uváděli, že se jim výklad národních a 

světových dějin zdál poměrně vyrovnaný. Pravděpodobně tedy záleželo na každém učiteli, na 

které dějiny kladl větší důraz a žákům o nich vyprávěl detailněji v rámci dodržení osnov, proto 

má každý pamětník na tuto otázku trochu jiný pohled. Dalším důvodem, kterým si rozpor ve 

výpovědích žáků a pamětníků vysvětluji je, že pedagogové učili vybrané ročníky a tedy i témata 

několikrát za sebou. Žáci každé téma probrali během základní školy jen jednou. Proto se 

domnívám, že si tento poměr mohou vybavovat o něco hůře než učitelé. Po letech se jim může 

zdát výklad světových a národních dějin vyrovnaný, i když ve skutečnosti se opravdu o 

národních dějinách mohlo učit více. 

Výuka v této době zahrnovala politické, ale i ekonomické a kulturní dějiny. Žáci měli mít 

schopnost historicky interpretovat určité události a vztahy mezi nimi. Pedagogové na základě 

velkých historických okamžiků demonstrovali i jednotlivé životní situace jako například 

střetávání názorů různých skupin. Učitel žákům během výuky vysvětloval události co nejlépe 

a nejefektivněji tak, aby si je zapamatovali. Pedagog si během svých hodin měl uvědomovat, 

že na základní ani střední škole neučil historiky, ale osoby podléhající všeobecnému školnímu 

vzdělávání. Neměl by je tedy přetěžovat přílišnou faktografií. To bylo ovšem v rozporu 

s mnohými učebnicemi této doby.152 Jejich bližší popis přináším později, ale mohu uvést, že 
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byly opravdu přeplněné pojmy a psané obsáhle a heslovitě. Působily spíše jako román, jen v 

některých byly zvýrazněné hlavní pojmy, které studentům mohly orientaci ulehčit. Jak sami 

pedagogové vypovídají, v hodinách nešlo o to, aby studenti látku pochopili a dokázali o ni 

přemýšlet, ale spíše o to předat jim co největší množství informací. Jak vypověděla jedna 

pamětnice, hlavní bylo přijmout, co jim učitel předával, ne o výkladu pochybovat. Tak tomu 

bylo i u učitelů, které studenti chválili a dějepis kvůli nim měli rádi. V této době se zkrátka 

dějiny vyprávěly daleko více faktograficky. Učitelovým úkolem se stalo převážně předávání 

informací, nikoliv aby žák zaujímal vlastní stanovisko. I to se samozřejmě v hodinách dělo, ale 

především u bezpečných témat a spíše povrchově. Tento fakt alespoň vyplývá z rozhovorů.  

Dne 1. září 1972 byly znovu vydány nové učební plány, které kladly větší důraz na výuku 

jazyků. V souvislosti s jejich vydáním spatřily světlo světa i nové osnovy, které nijak výrazně 

neměnily pojetí výuky dějepisu. Jediná změna proběhla v tom, že se prohloubil význam „ideově 

politické“ hodnoty dějepisného učiva v reakci srpnové události  roku 1968. Dějepis se snažil 

utužit marxistické hledisko a zesílit jeho „ideově politickou“ funkci. 153 Samotné rozvržení 

učiva v podstatě korespondovalo s osnovami předchozími. Více se zaměřily na výuku 

nejnovějších dějin a rozšiřovaly ji.154  

Především v moderních dějinách se zlepšení dávalo vždy do souvislosti s úsilím celé dělnické 

třídy a komunistických stran. Neopomínala se ani úloha Marxe, Lenina a Engelse. Tyto, ale 

samozřejmě i ostatní významné historické osobnosti měly být dávány žákům za příklad. I naši 

pamětníci uvádějí, že se často v hodinách připomínaly. Tyto osobnosti měly v žácích probouzet 

touhu přijmout za vlastní jejich vlastnosti, prostřednictvím kterých se mohli podílet na 

vytváření „socialistické společnosti.“ Speciální důraz se kladl na moderní dějiny, pomocí 

kterých žáci pochopili postavení Československé socialistické republiky ve světě i 

v socialistické světové soustavě a hodnotu aliance se Sovětským svazem.155 

Mnoho učitelů se moderním dějinám snažila naopak vyhýbat. Jednalo se pro ně o dost 

kontroverzní téma.156 Pro tehdejší režim byla tato éra nejdůležitější, většina pedagogů ji však 

vnímala jako nejsložitější. Dějiny nedávné doby se nejvíce prolínaly do současnosti a studenti 

i učitelé se s nimi měli seznámit a zaujmout k nim správný postoj. Tak mohli pochopit smysl 
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historického vývoje a svým úsilím přispívat ke společenskému pokroku. Žáci měli co 

nejhlouběji postihnout problematiku celého společenského vývoje a jeho souvislostí. Toho se 

samozřejmě nedalo dosáhnout bez příslušných faktografických znalostí, ale ty nepředstavovaly 

cíl, nýbrž pouze prostředek historického poznání.157 Vyučování novějších dějin bylo v této 

době, díky politické zatíženosti, opravdu neoblíbeným tématem. Většina učitelů, se kterými 

jsem hovořila, je nevyučovali rádi a někdy se k němu i schválně nedostali. To samozřejmě 

nebyla oficiální cesta, protože po celou tuto dobu platily pevně dané osnovy, které se musely 

plnit. Pokud už je vyučovali, tak nezabíhali do zbytečných podrobností a látku předávali tak, 

aby splnili nejnutnější základ korespondující s osnovami. Na druhou stranu mnoho žáků, které 

dějepis vyučoval pedagog straně nakloněný, se shodli, že novější dějiny probírali poměrně 

podrobně. Učitelé prý se zalíbením vyprávěli i o všech komunistických sjezdech a pokrocích 

strany, a dále  významných meznících této doby, u kterých nabízeli jen jednostranný, 

ideologický pohled. Jiný v této době ani nebyl akceptován. Zajímavě to potvrzuje jedna 

z pamětnic: „Do revoluce jsme se v podstatě téměř vyhýbali historii po roce 68. Jako učila se, 

samozřejmě, ale když měla přijít inspekce, tak panebože jenom ne tohle. A v té osmé třídě jsme 

bojovali s časem, takže jsme to protáhli do toho roku 68 a pak už jenom malinko. A ono se to 

muselo stihnout, to neexistovalo. To nešlo, že bychom první světovou válku přesunuli na příští 

rok, to nešlo. Maximálně neoficiálně, když jsem věděla, že tu třídu budu mít i příští rok a pak 

jsem to vykázala jako opakování, ale oficiálně to určitě nešlo.“ 158  

Jak už jsem zmiňovala, obecně se informace v rámci společenskovědních předmětů předávaly 

žákům s pokřiveným obsahem. V popředí byly především dějiny SSSR, mezinárodní a 

komunistického hnutí, vše se zaměřovalo i na dějiny KSČ. Historie se prezentovala jako dějiny 

třídního boje.159 Neříkal se naprosto korektní obsah jednotlivých dějin. Nedalo se říct, že 

vyučující přímo lhali, ale vybrané informace z ideologického hlediska říkat nemohli, a proto je 

nezmiňovali. I na otázku, které dějiny nejraději vyučovali, odpovídali téměř všichni, že pravěk 

nebo starověk, protože do těchto dějin nejméně zasahovala politika. Kvůli tomu alespoň většina 

pamětníků, se kterými jsem hovořila, neměla ráda výuku dějepisu v závěrečném ročníku. Jak 

sami vypovídají, o tomto tématu se učilo velmi špatně, nezáživně a většinou dle učebnic . Ve 

zkratce to potvrzuje jedna z pamětnic: „V dějepise se tehdejší poměry projevily hodně, dějepis 
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je vlastně předmět, kterým se ta ideologie dala značně použít. Nejvíce to zasáhlo do těch 

novodobých, z těch starších dějin tam celkem ne.“ 160  

I tak pár učitelů tvrdilo, že žákům říkali vše tak, jak bylo. Třeba jedna paní učitelka z mělnické 

ZŠ: „Věta „Pane učiteli, nemusíte lhát,“ mě úplně vyděsila. To byla jedna věta, která z  revoluce 

šla. Já jsem v životě dětem nelhala, já jsem obecně člověk, který nelže, protože je to okamžitě 

na něm vidět. A když ne okamžitě, tak se v nejbližší době se prořekne. Všechno jsem říkala 

přesně tak, jak bylo.“ 161 

Mnoho témat, především z nejnovějších dějin, bylo v této době tabuizovaných a většina učitelů 

se je snažila eliminovat na minimum a zaměřovala se na méně kontroverzní témata. Dalo by se 

říci, že obecně ve společnosti existovala šedá zóna. Někdo tyto informace předával, jiný zase 

ne. Někteří vyučující zmínili i československé letce v Anglii nebo osvobození části republiky  

americkou armádou. Někdo ovšem nezmiňoval ani to. Záleželo na konkrétní situaci ve 

společnosti i v dané třídě. Žádný z učitelů však neměl s dětmi uzavřenou jakousi tajnou 

smlouvu, která by byla založená na tom, že učitel jim čas od času řekne některé neoficiální 

informace a oni mu slíbili, že je nikde neřeknou. Pokud pedagog takovou informaci poskytl, 

bylo to proto, že třídě věřil. Zároveň se ale jednalo o informace, které nebyly šokující, a jejich 

vyzrazením by na sebe dotyční neupoutali výraznou pozornost. 

Na oblíbená témata novodobých dějin jako výročí strany, různé sjezdy nebo osvobození Rudou 

armádou se upozornit muselo, osnovy tato témata zmiňovaly podrobně, avšak do detailů se jimi 

učitelé nezabývali. Vždy řekli jen to nejnutnější nebo téma „obešli“ referátem, který žáci 

přednášeli. Velkou část předposledního ročníku tvořilo vysvětlování postupného vývoje 

dělnické třídy a jejího poslání. Dějiny se v této době hodně spojovaly se životem skrze 

myšlenku třídního boje a úkolem učitelů bylo takto je žákům předat. Jevilo se ovšem jako velmi 

složité, téměř nemožné tato témata žákům podat poutavě a většinou se to ani nedařilo. 

Dějepis se ve výuce k současnosti, během tzv. normalizace, vztahoval prostřednictvím krátkých 

poznámek k současnému vývoji v kontextu událostí minulých. Užívala se srovnávací metoda, 

kde se komparovaly jisté paralely v historii se současným světem. Bylo potřeba, aby se 

hodnotily události stejné povahy a období. Poté se považovalo za zajímavé posuzovat význam 
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historické události z hlediska současnosti. Skvělým příkladem byl smysl Velké říjnové 

socialistické revoluce z pohledu doby, kdy se vyučovala. Tedy jak ovlivnila růst socialistických 

sil ve světě. Lze vidět, že marxistická historická věda vnímala vztah minulosti a současnosti 

v jednotě a že současnost byla z velké části výsledkem minulosti.162 V dějepisu 6. ročníku se 

například žákům objasňovaly nejrůznější projevy a formy třídního boje v průběhu historie a 

jejich význam pro společnost. Vyzdvihovala se charakteristika příčin, projevů, forem, důsledků 

a význam třídního boje v období feudalismu, především na území Čech a Slovenska. Součástí 

této problematiky bylo i osvětlení role revolucí v dějinách. Zvláštní a největší důraz se potom 

kladl především na husitského revoluční hnutí.163 

Zmíněná Velká říjnová socialistická revoluce se vyučovala z pohledu historického, ale učitelé 

mohli využít i výchovnou stranu této učební látky. Během vyučování vyzdvihoval rozbor 

významu prvotních revolučních změn. Jejich prostřednictvím si žáci uvědomovali význam 

revoluce, která měla vyústit v beztřídní, socialistickou společnost s komunismem jako 

s konečným cílem ideovým, politickým, ekonomickým a hospodářským. A právě na prvních 

dekretech sovětů bylo nutné ukázat, co tak revolučního vnesly do nové epochy. Rovněž bylo 

dle osnov důležité zaměřit se na znaky, které tuto revoluci odlišovaly od ostatních a dělaly z ní 

revoluci socialistickou – třeba právě vztahy lidí založené na společné rovnosti, vyplývající 

z odstranění třídních rozdílů a společného vlastnictví.164 

Velká říjnová socialistická revoluce byla velkým tématem nejen během hodin, ale hýbala celým 

životem školy. Každá vzpomínka byla doprovázena odpovídajícím kulturním programem. 

Například na ZŠ Fučíkova ulice v Neratovicích byli na tyto slavnosti vždy přizvání členové 

MV KSČ, MěNV, SRPŠ a zástupci složek NF. Žáci a pedagogové ovšem neslavili jen ve škole, 

ale účastnili se i oslav konaných ve městě. Podíleli se tak na lampionovém průvodu a kladli 

věnce k pomníku padlých.165 Na typický průvod, který se při příležitosti oslav VŘSR konal , 

vzpomíná další z pamětnic: „No, šlo se večer s těma lampiónama a došlo se na hřbitov k hrobu 

sovětských vojínů a tam se zahrála internacionála pochod padlých revolucionářů a možná 

píseň práce a československá a slovenská hymna a někdo měl nějaký projev. A zase se vnímalo, 

                                                             
162 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 1. s. 68, 69. 

163 JÍLEK, T.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 6. ročník základní školy. s. 12. 

164 BALCAR, L.: VŘSR v dějepisné výuce. Dějepis ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970/1971. 

s. 37. 

165 Základní škola Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích. Školní kronika Základní školy Fučíkova ulice. 

1961 – 1996.  
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kdo se účastnil a kdo ne. A nejvíc nás na tom samozřejmě ale bavily ty lampiony, který hořely, 

nebo nehořely a tak. To bylo na základce, na gymplu už nevím, jestli se to nedělalo, nebo jestli 

jsem se neúčastnila, že vím, že tam musely být ty základkové děti.“ 166 

Program 59. výročí VŘSR probíhal následovně v Neratovicích. Oslavy připadaly na 4. listopad. 

Zároveň je nutné podotknout, že tento měsíc byl každý rok zároveň měsícem Československo-

sovětského přátelství. V 16:30 startoval lampionový průvod a o půl hodiny později se kladly 

věnce k pomníku V. I. Lenina. Během slavnostního večera konaného v místním kině se 

přednášel referát, vystoupil pionýrský soubor SPOLAŇÁČEK a na závěr se promítl sovětský 

film. Již o rok později k 60. výročí VŘSR zorganizovala škola akademii s názvem „Symfonie 

přátelství.“ O program a vystoupení se postarali žáci školy a ohlas na akademii byl prý velmi 

pozitivní. Pozvánku na tuto akci zakončovala věta „Ať žije věčné přátelství lidu ČSSR a SSSR.“ 

167  Na ZŠ Jungmannovy sady doplňovala oslavy výstava výtvarných prací, sovětských knih, 

časopisů, beseda o SSSR v rámci klubu ruského jazyka, veřejná schůze KSČ nebo soutěží s 

názvem „O zemi, kde zítra znamená včera”.168 Na ZŠ Obříství získali žáci v této soutěži ve 

školním roce 1987/1988 dokonce 3. místo v krajském kole.169 

Každoročně za populární platily i oslavy Prvního máje, kdy republika slavila Svátek práce. 

S Prvním májem se pojil i slavnostní průvod, na který vzpomínají všichni pamětníci bez 

výjimky. Vybavovali si mávátka a ostatní ozdoby, které se v průvodu užívaly. Objevovaly se i 

budovatelská hesla a podobizny Karla Marxe nebo Bedřicha Engelse. Většinou se došlo až na 

dané místo ve městě, kde zazněl projev předních městských představitelů strany. To potvrzují 

i školní kroniky. Žáci se na školách prvomájových průvodů nejen účastnili, ale dle kroniky i 

zdobili třídy, budovu školy a zvelebovali prostranství kolem ní.170 Přesně jako uvádí jedna z 

pamětnic ve své vzpomínce: „I První máj, to byla hrozná agitka, to byl průvod v každém městě, 

                                                             
166 Rozhovor s „Věrou Šulovou”, žačkou základní školy v Brandýse nad Labem. vedla Eliška Horáková, 12. 7. 

2021. archiv autorky. 

167 SOA v Praze – SOkA Mělník. fond Základní škola Neratovice, 28. října. Školní kronika Základní školy 

Marxova ulice. 1983 – 1988. 

168 Základní škola Jungmannovy sady. Školní kronika Základní školy Jungmannovy sady. 1964 – 1993. 

169 Státní oblastí archiv v Praze – Státní okresní archiv v Mělníku. fond Základní škola Obříství. Školní kronika 

Základní školy Obříství. 1963 – 1997.  

170 SOA v Praze – SOkA Mělník. fond Základní škola Neratovice, 28. října. Školní kronika Základní školy 

Marxova ulice. 1983 – 1988. 
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nějaké mávátka, transparenty, chodilo se za školy, za kroužek, pak ty dospělí za práci a sešli 

jsme se na náměstí, kde pak měli projev ti největší představitelé.” 171 

Ve školním roce 1981/1982 projížděl naší zemí tzv. závod míru a žáci na ZŠ Jungmannova ho 

vítali, pravděpodobně jako všechny školy na našem území.172 To potvrzuje jedna z pamětnic: 

„Ten se jezdil po tom 45. a jezdilo se Praha – Berlín – Varšava a byl to cyklistický závod a 

startoval na Prvního máje a končil 9. května, a když projížděl, tak jsme šli vítat a mávat. A v 86 

bouchnul Černobyl, a mělo se jet proto až na Ukrajinu, aby z toho i Rusové něco měli. No ale 

byl tady ten mrak a nám to všechno tajili a tak a tenkrát někdo ani nechtěl jet z  těch cyklistů a 

strašně se to probíralo a kdo jel, tak myslím, že už nežijou, že chytli to ozáření.” 173 

Výuka dějepisu zahrnovala i mezipředmětové vztahy.174 Zde se brala kontinuita obsahu jiných 

předmětů, ale rovněž to, jak informace ostatních předmětů navazovaly na náplň dějepisu. 175 

Během této éry bylo důležité, aby se učební plán zaměřil na obsahy, které lze propojit s učivem 

dalších předmětů. Díky tomu žáci komplexněji nahlíželi do vybrané problematiky. 

S dějepisným obsahem se nejvíce propojovalo učivo občanské nauky, jazyků – českého, 

slovenského a ruská literatura, dále zeměpis a částečně i přírodovědné předměty, dokonce 

matematikou. Zde například statistika nebo grafické vyjádření vývoje mohlo pomoci při 

objasňování historie.176 Mezipředmětové vztahy byly pro tehdejší dobu důležité. S nějakými 

předměty a tématy šlo dějepis propojit lépe s některými hůř. Všichni pamětníci ovšem 

vypověděli, že se mezipředmětové vztahy do výuky dějepisu prolínaly. Výpovědi se v podstatě 

shodují i s literaturou. Nejvíce se přirozeně zmiňoval český jazyk, který se propojoval poměrně 

snadno, především v rámci literatury. Pamětníci uváděli i další předměty – občanskou nauku, 

zeměpis, výtvarnou výchovu, méně potom zmiňovali výchovu pracovní a přírodopis. Někteří 

učitelé mezipředmětovým vztahům uzpůsobili i svou přípravu a témata propojovali schválně. 

Jiní tak činili spontánně během hodiny. Nejčastěji však užívali kombinace obou postupů. Jako 

výhodu rovněž viděli respondenti to, když v jedné třídě učili jak dějepis, tak např. občanskou 

                                                             
171 Rozhovor s „Ilonou Špicovou”, žačkou základní školy v Mělníku. vedla Eliška Horáková, 9. 10. 2021. archiv 

autorky. 

172 Základní škola Jungmannovy sady. Školní kronika Základní školy Jungmannovy sady. 1964 – 1993. 

173 Rozhovor s „Věrou Šulovou”, žačkou základní školy v Brandýse nad Labem. vedla Eliška Horáková, 12. 7. 

2021. archiv autorky. 

174 Učební osnovy pro základní devítileté školy: dějepis. 6. – 9. ročník. 1972. s. 16-17. 

175 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 80. 

176 ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu II. s. 117-119, 125. 
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nauku nebo český jazyk. Prolínání předmětů si tak mohli lépe naplánovat a to, co se probralo 

v jedné hodině, mohli z jiné strany probrat nebo procvičit v hodině druhé. V třídní knize muselo 

být vykázáno, že se mezipředmětové vztahy v hodinách uplatňovaly. K tomu se váže další ze  

vzpomínek: „Všechno muselo být hlavně napsaný, do třídní knihy napište mezipředmětové 

vztahy. A já mu jednou říkala soudruhu řediteli, já když mám češtinu a dějepis, tak je to 

samozřejmé, že jsou tam mezipředmětové vztahy, Národní obrození a cokoliv, tak se to projeví 

i v češtině, nebo vynálezy. Oni dávali hlavně důraz na formalitu. Mně říkala zástupkyně, víš, 

Jano, hlavně aby si to tam měla napsaný, v té třídní knize, že tam byly mezipředmětové vztahy, 

takže to si tam napiš, také to bylo takhle.“ 177 

Postupem času se mezipředmětové vztahy více soustřeďovaly na informace, které dané 

předměty propojovaly. Neměly se orientovat jen na společenskovědní předměty, se kterými má 

dějepis nejvíce společných témat, ale propojit dějiny i s obory jako matematika, přírodopis nebo 

slohová výchova. Žáci nad těmito informacemi přemýšleli, rozebírali je a diskutovali o nich. 

Správně měli znát i základní informace spojující jednotlivé předměty a myšlenkově s nimi 

operovat. Rovněž v této rovině rozvíjet myšlení, protože tímto způsobem se aktivně formovalo 

žákovo vědomí a tvořilo jeho „socialistické přesvědčení.“ 178 

5.3. Učební osnovy dějepisu 

V nových osnovách z roku 1972 se napříč všemi ročníky dějepis probíral 2 hodiny týdně a tedy 

66 hodin ročně. Všichni pamětníci se shodli, že tato časová dotace koresponduje s rozsahem a 

náročností učiva. Samozřejmě by se jim líbilo věnovat historii co nejvíce hodin, ale jako správní 

učitelé si uvědomovali, že jejich předmět nebyl jediný a žáci se museli věnovat i ostatním 

oborům. Navíc ne všichni žáci brali dějepis jako svou vášeň, někteří učitelé hovořili spíše o 

výjimkách. V 6. ročníku se dějepis skládal ze tří velkých tematických celků – z dějin prvotně 

pospolného řádu, z dějin otrokářského řádu a naše země před příchodem Slovanů. Probírala se 

zde starší a mladší doba kamenná nebo starověké otrokářské Řecko a Řím. Na závěr se řadilo 

shrnutí a opakování učiva 6. ročníku a náměty na exkurze, ostatně jako ve všech dalších 

ročnících.179 

                                                             
177 Rozhovor s „Františkou Lesníkovou” a „Janem Lesníkem”,  učiteli českého jazyka a dějepisu. vedla Eliška 

Horáková, 28. 4. 2021, archiv autorky. 

178 BALCAR, L. a ORSÁGOVÁ M.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 5. ročník základní školy. s. 21. 

179 Učební osnovy pro základní devítileté školy: dějepis. 6. – 9. ročník. 1972. s. 8-17. 
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V 7. ročníku učitelé probírali čtyři velké tematické celky. První se nazýval období raného 

feudalismu, dále období rozvinutého feudalismu, husitství a období pozdního feudalismu. 

Zahrnovalo například počátky českého státu a dále jeho vývoj od 12. do 14. století nebo 

upevňování feudalismu v českých zemích a v době největší útisku – od bělohorské porážky až 

po baroko.180 

V 8. ročníku se osnovy dělily na tematické celky období přechodu od feudalismu ke 

kapitalismu, období rozvoje kapitalismu a imperialistické období kapitalismu. Spadal sem třeba 

vznik Spojených států amerických nebo vědecký socialismus a jeho tvůrci Karel Marx a 

Bedřich Engels, kapitalistické rozdělení světa, naše země v období imperialismu a dělnické 

hnutí v období imperialismu, zabývající se převážně osobou V. I. Lenina.181 Například 

u příležitosti úmrtí V. I. Lenina probíhala na jedné z neratovických základních škol rozhlasová 

relace pojednávací o této sovětské ikoně. Odpoledne žáci se svými učiteli kladli věnce 

k pomníku V. I. Lenina v Neratovicích.182 

V 9. ročníku studenti nejdříve probírali úvod do celé výuky 9. ročníku. Dále tematický celek 

Velká říjnová socialistická revoluce, zahrnující například příčiny a cíle první světové 

„imperialistické“ války probíhající v letech 1914 až 1918. Následoval tematický celek mezi 

dvěma světovými válkami. Patřily sem podkapitoly vznik Svazu sovětských socialistických 

republik nebo Československo v období světové hospodářské krize a fašistického ohrožení. 183 

V rámci národních dějin spadaly do tohoto období prvorepublikové volby. Na základní škole v 

Neratovicích je porovnávali s volbami do zastupitelských orgánů a chtěli vyzdvihnout význam 

těchto voleb. Do všech společenskovědních předmětů se do předvolebního období přesunulo 

učivo o státním zřízení ČSSR a o volbách obecně. Volbami žila celá škola.184 Obecně se 

vyžadovalo, aby studenti měli přehled o soudobých volbách. Například na ZŠ v Marxově ulici 

v Neratovicích proběhla během října 1983 beseda s kandidáty do zastupitelských orgánů. 

Učitelé, dle kroniky, seznámili žáky s významem voleb, úspěchy posledního volebního období, 
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182 Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník fond Základní škola Neratovice, 28. října. Školní 
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s rozvojem města, s novými kandidáty i programem. Žáci dokonce vytvářeli dárky pro voliče a 

připravovali výzdobu třídy i prostorů před školou.185 

Poté následovala druhá světová válka, vznik a rozvoj světové socialistické soustavy a poučení 

z historie pro současnost a budoucnost. Do posledního celku spadala např. úloha třídního boje 

a revolucí v dějinách lidstva nebo historické poslání proletariátu.186 Na ZŠ Marxova ulice 

v Neratovicích si žáci vždy 15. března připomínali okupaci republiky nacistickými vojsky. 

Některé ze tříd měly při této příležitosti tu čest a navštívili je pamětníci, kteří na tyto okamžiky 

vzpomínali a žákům své zážitky vyprávěli.187 

Na úplném konci si učitelé s žáky opakovali celé čtyři roky dějepisu. Zmiňovala se především 

úloha třídního boje a revolucí v dějinách lidstva, historické poslání proletariátu, dějinná úloha 

komunistického hnutí a stran. Hlavně si však žáci odnášeli poučení, které vyplývalo z historie 

pro současnost a budoucnost.188 

Je důležité zmínit, že celkový počet hodin nebyl vyhrazen jen pro předávání nového učiva. 

Zahrnoval i jeho opakování, celkové seznamování s informacemi a motivaci. Zmíněné 

procvičování bylo pro každého učitele povinné a nemohl ho vynechat například kvůli 

nedostatku času nebo nezájmu žáků. Stejně tak se považovalo za nutné i závěrečné opakování 

na konci ročníku. Pro hladký průběh učiva celého školního roku učitelé využívali metodické 

příručky, ale především již zmíněné osnovy, které představovaly závaznou směrnici pro 

každého učitele, nejen dějepisu.189 

Roku 1978 byl vydán nový školský zákon, na který navazovalo i vydání nových osnov. Dějepis 

prolínal všechny třídy základních škol i gymnázií. Na středních odborných školách se vyučoval 

v 1. a 2. ročníku. Na středních odborných učilištích v 1. ročníku. Jednotně ovšem začínala 

výuka obdobím starověku a končila nejnovějšími dějinami.190 Tyto osnovy byly dopředu 
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ověřovány na experimentálních školách. Inspirovaly se výukou dějepisu v ostatních 

socialistických zemích a řídily novými trendy marxistického dějepisného vyučování.191 

Nově vydaný učební plán zajišťoval výuku dějepisu dvě vyučovací hodiny týdně stejně jako 

nyní, a to v 5. – 8. ročníku základní školy.192 Osnovy, oproti osnovám z roku 1972, rozepisovaly 

učivo jiným způsobem, dá se říci, že stručněji. Například nerozváděly dobu kamennou a 

jednotlivé body k dílčím tematickým celkům byly rovněž charakterizované více stroze než 

v osnovách předchozích. Neobsahovaly ani náměty na exkurze k jednotlivým tematickým 

celkům, ale ty starší ano. Rovněž nezmiňovaly opakování učiva po jednotlivých kapitolách, 

vždy až na konci ročníku. Naproti tomu zahrnovaly jednotlivé cíle výuky přímo pro dějepis, a 

nejen v rámci obecných osnov.  

Stejně jako v předchozích letech i nyní byly v osnovách klíčové dějiny československého 

národa a ostatních spřátelených zemí. Nově se vyzdvihávala skutečnost, že národy Čechů a 

Slováků jsou historicky i národnostně velmi blízce spřízněné, ale zároveň že se vyvíjely 

společně s ostatními národnostmi žijícími v Československu.193 Zmiňovali se Němci, Poláci, 

Maďaři a Ukrajinci.194 Tematickým celkem, který se jevil jako nejdůležitější, zůstávaly i nadále 

nejnovější dějiny, kde se nejvíce rozebíralo rozvíjení socialismu. Toto téma bylo i stěžejním 

bodem výuky světových dějin.195  

V obecném měřítku se uváděly pouze předpokládané finální výsledky určitého ročníku. Učitel 

během své kariéry vytvářel své osobní návrhy hodin, postupů, metod a forem v hodinách. V této 

přípravě by se měla promítnout stoupající náročnost vzhledem k dětem, jejich věku a již 

naučenému obsahu.  Při přípravě se nenarušovala plynulost a kontinuita práce.196 

Dějepis nadále utvářel osobnost žáků. Ti poté údajně vkládali veškeré své úsilí do vytváření a 

budování dělnické třídy a celé společnosti. Zprostředkovával poznání základních představ 

z dějin hospodářských, kulturních, politických a sociálních. Skrze tyto dějiny žáci pozorovali 

rozvoj „socialistické společnosti.“ Žák se s pomocí dějepisu orientoval v  zásadních 

záležitostech vývoje socialistických zemí a jejich postupné cesty k socialismu. Dějepis kladl 

důraz na prohlubování historického myšlení žáků, na jednotu jejich vědomostí a dovedností. 

                                                             
191 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 121. 

192 JIREČEK, M.: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918 – 2013. s. 189. 

193 JIREČEK, M.: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918 – 2013. s. 191. 

194 Učební osnovy základní školy: dějepis. 5. – 8. ročník. 1978. s. 5, 6. 

195 JIREČEK, M.: Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918 – 2013. s. 191. 

196 BALCAR, L. a ORSÁGOVÁ M.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 5. ročník základní školy. s. 37. 



61 

Žáci si osvojovali historii i proto, aby díky ní pochopili současnost i vyhlídky do budoucnosti. 

197 

Předmět dějepis nadále patřil k jednomu z hlavních pilířů utvrzování a rozvíjení „komunistické 

výchovy“ u žáků. Patřila sem výchova světonázorová, ale i předpoklady k tomu, aby žák 

pochopil základy „proletářské třídnosti“. Dále výchova vědecko-ateistická, čítající 

materialistické nahlížení na svět a jeho výklad, ale i nepříznivý vztah k církvi a náboženství.198 

I přesto byl však v 5. ročníku dle metodické příručky kladen důraz na objasnění vzniku a 

rozvoje náboženství. Především šlo o objasnění prvotních náboženských představ u pravěkých 

lidí, které byly podmíněny přírodním prostředím a závislostí člověka na něm. Poté formování 

náboženství a víry obecně, v kontextu sociálních vztahů v otrokářské společnosti. Naposledy i 

vznik a rozvoj křesťanského náboženství.199 Náboženství a církev režim příliš neuznávaly, a 

proto se ani ve výuce dějepisu nezdůrazňovaly. Samozřejmě se nevynechávala všechna témata, 

která se týkala náboženství. Obecně však pamětníci vypověděli, že téma zmiňovali, ale velmi 

málo až okrajově. Pouze tak, aby se žáci dozvěděli základ, ale rozhodně ne tím způsobem, aby 

v náboženství a církvi nacházeli hlubší smysl. Velkou část dějin bez náboženství nešlo učit a 

učitelé ho přirozeně zařadit museli. Nevykládalo se třeba náboženské pojetí vzniku světa, spíše 

se zmiňovaly jednotlivé druhy náboženství. Jedna pamětnice zase vypověděla, že o 

náboženských otázkách se mluvilo, ale spíše žákům připadaly vzdálené a nedůležité, protože 

děti byly většinou ateisty. 

Do rozvíjení „komunistické výchovy“ patřila dále rozumová výchova, zahrnující i historické 

myšlení, které se uskutečňovalo a rozvíjelo prostřednictvím činného poznávání, práce 

s archivními prameny a užíváním vhodné terminologie. Také se měla zdůrazňovat výchova ke 

„komunistické mravnosti.“ Zde měli vyučující cítit svou zodpovědnost za vývoj „komunistické 

společnosti“ a žáci si uvědomovat, že vývoj Československého socialistického národa je pevně 

propojen a spjat s ostatními socialistickými národy a jejich občany. Tímto způsobem dějepis 

pokládal základy „proletářského“ a „socialistického internacionalismu“ k ostatním zemím.200  

Zmiňovaná branná výchova měla v žácích vzbuzovat touhu po obraně jejich vlasti a její 

neporazitelnosti. Zmiňoval se i význam Varšavské smlouvy. Poté i estetická výchova, 
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zahrnující historii kultury a vliv dějin na její utváření. A jako poslední se do těchto výchov 

řadilo polytechnické vzdělávání, ve kterém se žáci zabývali rozvojem tvořivé a výrobní oblasti, 

okrajově i vývojem enviromentalistiky a vztahem člověka a prostředí, především vývojem 

ochrany naší země. Studium o ochraně životního prostředí se realizovalo též skrze zmíněnou 

regionální historii, v níž se žáci seznamovali především s ochranou a udržováním historických 

památek.201 

Právě důležitost ekologické výchovy s narůstajícími roky rostla, a to především se zhoršující se 

ekologickou situací. Prostřednictvím ekologické výchovy o tomto problému věděli i žáci, 

popřípadě širší veřejnost, skrze kterou se prováděly preventivní opatření, případně i nápravné 

kroky ke zlepšení celkové situace. Cílem školní ekologické výchovy bylo převážně utvoření 

postojů žáků k životnímu prostředí. Ekologická výchova se promítala do více předmětů a 

jedním z nich byl i dějepis. Ten sloužil především k tomu, aby žáci získali jednolitý historický 

pohled na vývoj člověka ve vztahu k prostředí a naopak. Šlo zde zejména o to poukázat na 

kladné i záporné důsledky tohoto působení.202 

Osnovy se zabývaly i charakteristikou výchovně-vzdělávacích cílů. Žák si v souladu 

s vědeckým objasňováním a plně v souladu s idejemi marxismu-leninismu měl osvojit vývoj 

předtřídní společnosti, příčiny jejího rozrůznění nebo důsledky stěhování národů. Žák se měl 

rovněž orientovat v dějepisné mapě, pracovat s časovou přímkou, správně užívat terminologii 

a dobře číst a chápat text v učebnicích.203 V metodické příručce měli učitelé dokonce napsaná 

orientační data, do kterých měli dané téma probrat, aby s žáky stihli projít veškeré učivo, které 

se tomuto ročníku předepsalo. 

Zapotřebí je zmínit i to, jaké tematické celky se vyučovaly a v jakém ročníku. V 5. třídě se 

dělily do tří velkých kategorií – prvobytně pospolná společnost, otrokářská společnost a 

nakonec feudální společnost. Opět sem spadala, mimo jiné, výuka o starověkém Řecku a 

Římě.204 Výchovně vzdělávací cíl ve výuce o Řecku představovalo například objasnění povahy 

přírody a způsobu života, vznik třídní společnosti, rozvoj hospodářství a kultury, charakteristika 

příčin stěhování Řeků, zakládání kolonií a mnoho dalšího. Co se týče Říma, zde měl učitel 
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například za úkol podat charakteristiku rozvoje hospodářství a příčin nespokojenosti, povstání 

otroků, vysvětlit příčiny pádu republiky a vznik císařství v Římě.205 

V 6. ročníku se žáci věnovali problematice feudální společnosti, na tuto látku navazoval 

tematický celek kapitalistická společnost. Výchovně vzdělávací cíle v tomto ročníku 

požadovaly, aby žáci znali vztahy mezi feudálním způsobem výroby a krizí feudální společnosti 

v období husitství, hospodářské a politické důsledky objevných plaveb nebo třeba vznik 

reformace. Dovednosti a návyky žáků zůstávají podobné jako v 5. ročníku.206 

V 7. ročníku žáci studovali dějiny kapitalistické společnosti a dějiny socialistické a 

kapitalistické společnosti ve 20. století. Oběma těmto celkům předcházel úvod do studia 

dějepisu 7. ročníku a nakonec závěrečné shrnutí učiva. Vzdělávací cíle v  tomto ročníku si 

například kladly za úkol, aby si žák osvojil a pochopil zákonitosti vývoje kapitalismu v Evropě, 

samozřejmě historickou úlohu Velké říjnové socialistické revoluce. Pak i charakter první 

světové války, historické odůvodnění vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, potřebu 

vzniku a revoluční úlohu KSČ v třídním boji českého a slovenského lidu proti vládnoucí 

buržoazii v ČSR, především v období hospodářské krize a mnoho dalších.207  

Učivo 8. ročníku se dělilo do dvou velkých tematických celků – dějiny socialistické a 

kapitalistické společnosti 20. století a poznatky z dějin pro současnost a budoucnost. 

Vzdělávací cíle zahrnovaly mimo jiné význam vzniku světové socialistické soustavy, 

spolupráce a vzájemné pomoci socialistických států pod vedením SSSR. Co se týče světových 

dějin, žáci měli dokázat ze syntetické dějepisné mapy vyvodit vývojové souvislosti a 

rozvojovou podmíněnost nebo objasňovat osvojené poznatky a hodnotící závěry doložit 

důkazy.208 

Výuka dějepisných celků probíhala podobně jako v předchozích letech a osnovách 

chronologicky. Rozdíl byl v tom, že druhý stupeň nyní začínal 5. ročníkem. Žáci v tomto 

ročníku začínali studium dějepisu pravěkem, starověkem a raným středověkem. Poslední 

tematický celek byl do prvního ročníku druhého stupně dodán nově. Klesl například průměr 

odučených hodin starověkého Řecka a starověkého Říma. V souvislosti s přeskupením učiva 
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v 5. ročníku došlo i ke změnám v ročnících následujících. To umožnilo především podrobnější 

probírání moderních dějin v 7. a především v 8. ročníku. V 7. ročníku se žáci věnovali dějinám 

od roku 1848 do roku 1939. Volně se navazovalo na téma předchozí – dějiny kapitalismu. 

Rovněž se v tomto ročníku položily základy výuky dějin socialistické a kapitalistické 

společnosti 20. století, které se finalizovaly v 8. ročníku. Hojně se zde probíral vznik a rozvoj 

dělnického hnutí, Velká říjnová socialistická revoluce, její vliv, důsledky a s  tím spjaté 

budování socialismu. Dále 8. ročník navazoval na ročník 7. a začínal rokem 1939. Jak už jsem 

zmínila, v nových osnovách dostaly, na rozdíl od osnov předchozích, větší prostor dějiny 

nejnovější. Žáci tento ročník měli správně končit látkou o období politické krize, roku 1968 a 

následnou konsolidací poměrů a hospodářského života.209  

Druhá světová válka se v tomto ročníku projevila poměrně obsáhle. Příručka doporučuje toto 

téma předat pomocí výkladu učitele, práce s mapou, vysvětlováním pojmů nebo sestrojením 

tabulky (časové a obsahové) či prostřednictvím řízeného rozhovoru. Výchovně vzdělávací 

poselství tohoto tematického celku tkvělo především v popisu německého fašismu jako nejhorší 

formy buržoazní vlády, dále ve výkladu příčin, průběhu a v určení hlavních fází a výsledků 

druhé světové války a v objasnění příčin výhry SSSR ve válce. Tento tematický celek nabízel 

mimo jiné možnosti k efektivnímu využití „světonázorové výchovy“. Ve velkém se sem 

promítala výchova mravní, branná, estetická, rozumová a výchova k „socialistickému 

vlastenectví.“ 210 

I v rámci těchto osnov měl dějepis nadále pomáhat při osvojování státní ideologie. Nové 

koncepty dějepisu se řešily i na XVI. sjezdu Komunistické strany Československa. Závěry a 

výstupy tohoto sjezdu měly být promítnuty i do výuky. Nezapomínalo se ani na zmíněný 

dokument Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy. Na základě tohoto 

dokumentu se probíralo dějepisné učivo tak, aby korespondovalo s neustále se rozvíjející 

„socialistickou společností“, ale mělo být přiměřené věku a znalostem žáků. Pozornost se 

věnovala také učebnicím a jejich zpracování. Myslelo se i na pedagogy samotné a na jejich 

vzdělávání v oblasti pedagogiky. Výklad učiva by měl být přímý a účinný, s přiměřeným 
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opakováním. Vzhledem k neustále se rozvíjející vědě a technice se zdůrazňovaly i dějiny a 

vývoj těchto odvětví v minulosti.211 

Na V. sjezdu československých spisovatelů se opět řešila problematika výuky dějepisu. 

Vyzdvihla se efektivnost dokumentu Další rozvoj československé výchovně vzdělávací 

soustavy. Přesto se zdůraznily jisté chyby, které v dějepisném vyučování převládaly. Zvážit se 

mělo pojetí a způsob výuky moderních dějin, stejně jako celkový podíl vyučování dějin českých 

a slovenských. Smolné bylo, že v dějepise, stejně jako v ostatních předmětech, převažoval spíše 

výklad, tedy frontální výuka. Žáci tedy poslouchali místo toho, aby si svépomocí, 

prostřednictvím studia pramenů nebo knih osvojovali potřebné informace. Jako problematické 

se jevil i nedostatek učebních pomůcek.212 Na základě poznatků, které jsou blíže specifikované 

právě v učebních osnovách, a v rámci odhalování vzájemných souvislostí mezi nimi, se žák učil 

historicky myslet.213  Žáci se shodli, že k přemýšlení o historii učitelé nepodněcovali vůbec, 

anebo to dovolili jen u „bezpečných” témat z dávnější historie. Spíše se ale drželi hesla „co je 

psáno, to je dáno“ a vyžadovali to, co bylo napsáno v učebnicích. Někteří pamětníci rovněž 

popisují, že škola byla v této době vážná věc a odlehčení příliš neexistovalo. Jako v mnoha 

dalších případech opět záleželo na učiteli, protože i když většina pamětníků toto tvrzení 

negovala, dva žáci vypověděli, že učitelé k přemýšlení podněcovali a žáci si na některé 

informace museli přijít sami, dokonce v jejich případě učitelé podněcovali diskuzi, i když jen, 

jak už jsem zmínila, u bezpečných témat. Většina učitelů se však do rozhovorů nebo většího 

rozebírání témat s žáky nepouštěla. Jednak se báli, aby se nedostali k tématům, o kterých v této 

době nebylo vhodné hovořit, a jednak to příliš nekorespondovalo s praxí učitelů v této době. 

Ani od kolegů nevídali, že by s dětmi vedli hlubší rozhovory nebo by si s nimi povídali. Mezi 

učiteli a žáky v této době zela v obecné rovině větší propast než dnes a bližší vztahy zde 

nevznikaly. Nebylo běžné, aby si učitel s žáky o přestávce nebo na výletech povídal o běžných 

věcech. Někteří učitelé jistě ano, ale u většiny se nastavil striktní vztah – učitel a žák. Proto se 

uvolněnější nálada nepromítala ani do výuky. Musím ale upozornit, že to automaticky 

neznamenalo, že by učitelé měli v této době s dětmi špatný vztah, naopak, jen tyto vztahy platily 

za daleko formálnější.  

I v 80. letech byla výuka dějepisu v popředí. Stále se považovalo za důležité, aby se lidé 

s minulostí seznamovali a díky ní správně uchopili a řešili jevy současnosti, ale i budoucnosti. 
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Například co v minulosti zpomalovalo nebo naopak urychlovalo společenský vývoj, měli se 

naučit utužovat respekt k práci, sympatizovat s tím, co způsobovalo pokrok, ale pohrdat tím, co 

mu zabraňovalo. Zmiňuje se, že tyto poznatky byly dříve vnímány pouze na pozadí jedné země, 

kontinentu nebo tradice. Nyní se přistupovalo ke komplexnímu pojetí a uchopení souvislostí 

více států, kontinentů i tradic. Stále se však zdůrazňovala marxistická historická věda, 

„komunistická výchova“ a historický materialismus, které dle tehdejší normy sloužily jako 

správné východisko pro poznání historie ve vzdělávání člověka.214 

„Komunistická výchova“ platila nadále za výchovu cílevědomou, soustavnou a ucelenou, 

nesoucí se v duchu marxistické filozofie. Při jejím uskutečňování zastával vůdčí úlohu 

pedagog. Pokud se výchova nenaplňovala správně, přezkoumávala se jeho „politická 

uvědomělost“, zapálenost pro komunistické ideje a váha jeho slov a činů ve výuce i mimo ni. 

Tyto vlastnosti měl učitel mít, aby mohl svou práci dělat poctivě. U žáků se bral v potaz i fakt, 

že každý pocházel z jiného sociálního prostředí a bydlel v odlišných oblastech, kde na něj 

působily rozličné vlivy. Proto bylo důležité zvyšovat význam této výchovy právě ve škole. 

Současní žáci si navíc již nepamatovali, jak se režim dostal k moci, a brali ho jako 

samozřejmost. To se mělo změnit a mělo dojít k většímu utužování povědomí a počátcích 

„socialistické vlasti.“ Skrze tuto výchovu se měly v dějepise aplikovat všechny poznatky 

z pedagogiky, psychologie i z teorie dějepisného vyučování. Odborně historické vzdělávání se 

tak propojovalo s pedagogickým umem.215 

Dne 1. září 1985 vstoupily v platnost menší změny ve vyučování některých předmětů, kam 

patřil i dějepis. V 5. ročníku se zkrátil tematický celek raný feudalismus s důrazem na výklad 

obecného učiva. V  6. ročníku se měl redukovat výklad o evropském, světovém i národním 

vývoji. Stejně tak i v 7. ročníku, vyjma národních dějin, které zůstaly zachovány ve stejném 

rozsahu. V 8. ročníku se mělo naopak učivo více zobecnit. Světové události, které se zde 

probíraly, měly být lépe hodnoceny tak, aby si k nim žáci vytvořili vztah a uměli s těmito 

informacemi pracovat. Dílčí proměny v osnovách si kladly za cíl posílit dějiny Československa, 

provázat je v celém rozsahu se světovými dějinami, a to i v oblasti geografie. I díky tomu měl 

být omezen výklad totožných dějin zvlášť ve světových a národních dějinách. Orientační 
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množství hodin pro jednotlivé tematické celky bylo nadále respektováno, a to i přesto, že tyto 

změny znamenaly celkové uvolnění v dodržování těchto dotací.216 

Ani s těmito změnami však, podle některých, nebylo dějepisné vyučování dotaženo 

k dokonalosti. Proto se, po všech možných diskuzích a konzultacích, uvedly v platnost 

upravené osnovy pro 2. stupeň základní školy. Platit začaly 1. září 1988. K těmto osnovám 

odborníci vypracovali průvodní text Pojetí výchovně vzdělávacího působení na 2. stupni 

základní školy. Měl za úkol pedagogům pomoci vhodně zvolit a efektivně využívat metody a 

formy výuky nebo mezipředmětové vztahy. Předělané osnovy se do výuky zaváděly postupně 

s tím, že nejdříve měly začít platit v 5. ročníku a později v ročnících následujících. Kompletní 

pokrytí všech ročníků novými osnovami připadalo na školní rok 1991/1992. V předchozích, 

stále ještě platných osnovách se provedly změny, aby výuka byla co nejefektivnější. Upravené 

osnovy přesněji určovaly hlavní učivo a naopak omezovaly učivo vedlejší. Byl zkrácen počet 

vyučovacích týdnů napříč ročníky, a to z 35 na 33. Tím pádem došlo i k přeměně orientačních 

hodin vymezených pro jednotlivé tematické celky. Ovšem i v rámci nových osnov dějepis stále 

zaujímal 2 vyučovací hodiny týdně ve všech ročnících.217 

Nejvíce pozornosti dostávaly opět moderní dějiny s důrazem na období přechodu od 

kapitalismu k socialismu. Poprvé se objevila i tradiční periodizace dějin, ovšem psána 

v závorkách za tou marxistickou. Žáci se učili podstatám „komunistického přesvědčení“, 

„socialistického cítění“ a základům marxismu-leninismu. Z tohoto pohledu se osnovy příliš 

nezměnily.218  

Pro každý tematický celek byla opět doporučená časová dotace, přičemž tyto osnovy dotace 

rozdělovaly asi nejdetailněji za celou socialistickou éru. Pro každé jednotlivé téma byl vyhrazen 

určitý počet hodin. Například u předchozích osnov činily časové dotace pro druhou světovou 

válku 18 vyučovacích hodin. V těchto osnovách měly určený čas i jednotlivé fáze druhé světové 

války, stejně jako ostatní tematické celky. Jednotlivá témata, která měli žáci probrat se 

v osnovách detailně rozebrala a popsala. Například u tématu Velká Morava nebo husitské 

revoluční hnutí se detailně objasnilo, co by žáci měli znát. Stejně tak u průběžného a 

ročníkového shrnutí učiva. Ani tyto osnovy nezapomínaly na výchovně vzdělávací cíle, které 

jsou podrobně rozepsány u každého ročníku. Dějepis se v tomto ročníku transformoval spíše 
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do formy historického přehledu, samotná látka a hlubší znalosti byly omezeny jen na ty největší 

základy. Obecně se dá říci, že v těchto osnovách se drobně, na rozdíl od osnov z roku 1978, 

upustilo od toho, že se největší prostor dával dějinám nejnovějším, ale naopak se lehce posílil 

důraz na pravěk, starověk, středověk i novověk.219 To pravděpodobně souviselo i s tím, že se 

doba a tedy i výuka dějepisu postupně uvolňovala. Někteří pamětníci tvrdili, že nějaké větší 

změny cítili až kolem revoluce. Do té doby se výuka a celá atmosféra školy nesla v  duchu 

proklamace pevného socialismu. Většina však potvrdila, že změny pozorovali. Především 

nebyly tak striktní kontroly, kde by se člověk bál něco říci, což samozřejmě neznamenalo, že 

by se mohlo mluvit o 50. letech nebo jiných přečinech této doby. Někteří vypověděli, že se tolik 

nelpělo na různých komunistických sjezdech nebo ideologickém názvosloví této doby. Nálada 

ve společnosti, i přes snahy některých předních hodnostářů KSČ, se po vzoru SSSR uvolňovala 

a na to reagovalo i školství, tedy i výuka dějepisu. Zásadní změny však nastaly samozřejmě až 

po revoluci.  

Učivo 5. ročníku se dělilo do tří velkých tematických celků, kterým předcházel úvod do 

vyučování dějepisu 5. ročníku a na závěr shrnutí poznatků celého ročníku. Prvním tematických 

celkem byla opět prvotně pospolná společnost, odpovídající učivu pravěku. Dále následoval 

tematický celek otrokářská společnost korespondující s učivem starověku. Posledním 

tematických celkem se stal přechod k feudální společnosti nebo-li  středověku. V 6. ročníku se 

učivo dělilo do dvou velkých tematických celků, a to feudální společnost, zahrnující učivo 

středověku a počátků novověku, a přechod ke kapitalistické společnosti. Na začátku školního 

roku proběhl samozřejmě úvod do studia dějepisu 6. ročníku. V 7. ročníku se probíraly 

tematické celky kapitalistická společnost (novověk), následoval tematický celek kapitalistická 

společnost a počátky socialistické společnosti (1. část). V 8. ročníku se jako první probíral 

tematický celek přímo navazující na ten ze 7. ročníku, a to sice kapitalistická společnost a 

počátky socialistické společnosti (2. část). Dalším tematickým celkem byla socialistická 

společnost a všeobecná krize kapitalismu. Třetím celkem bylo jako v předchozích osnovách 

poučení z dějin pro současnost a budoucnost.220 

I tyto osnovy nadále podléhaly kritice, která byla v mnoha směrech konstruktivní. Dějepisné 

osnovy by se tedy jistě dočkaly nových změn. Ke změnám dějepisu v rámci socialistického 

                                                             
219 Tamtéž, s. 199, 200. 

220 Učební osnovy základní školy: dějepis. 5. – 8. ročník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, s. 12-19, 
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školství však kvůli Sametové revoluci v roce 1989 dojít nemohlo. Tento rok však znamenal 

naprosto podstatný přelom ve vývoji předmětu dějepis, ale i školství obecně.221 
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6. DIDAKTIKA DĚJEPISU 

Vyučovací metody nebo jejich formy tvořily různé typy vyučovacích hodin ve třídě. Za 

nejběžnější typ se považovala hodina smíšená. Její úkol spočíval v probrání pro žáky neznámé 

části učiva. Na úplném začátku hodiny učitel kontroloval docházku, připravenost žáků na 

hodinu, sdělil cíle a obsah hodiny. Následovalo opakování předchozí látky, na kterou nová 

navazovala. Během opakování se učitelům doporučovalo sledovat, jak žáci pochopili jednotlivé 

historické souvislosti a jevy. Opakování nemělo být delší než patnáct minut. Poté se probíral 

další tematický celek, ideálně dvacet minut. V další části hodiny se toto téma mělo, po dobu asi 

deseti minut, opakovat. Při tom se učitelům doporučovalo klást směrem k žákům otázky, na 

které odpovídali. Mohli však zpracovávat i úkoly různého zaměření, a to samostatně nebo ve 

skupinách. Před započetím tématu se doporučovalo, aby učitel do hodiny aplikoval nějaký 

motivační prvek, který by u žáků vzbudil zájem o danou látku. Na konci hodiny následovalo 

její shrnutí. Ostatní lekce se odvozovaly právě z tohoto schématu. A to tak, že vybraná část 

smíšené hodiny pokryla celou vyučovací hodinu. Proto se dále rozdělovaly hodiny ryze 

opakovací, zprostředkovávající nové učivo nebo procvičovací.222 Metodické příručky rovněž 

radily učitelům, k jakému tématu mají zvolit jaký typ hodiny. Zde se navíc zmiňovala, poněkud 

podrobnější hodina upevňování a systematizace poznatků, shrnutí a systematizace poznatků a 

shrnovací beseda s žáky nebo kombinovaný typ hodiny.223 

Během hodiny dějepisu bylo nutné, aby žák získal informace, které vedly k pochopení 

historického vývoje. Známe zde dvě stádia – informační, kdy žáci získávali jednotlivé 

poznatky, dále formu proměňování informací ve znalosti, které se uskutečňovalo neustálým 

opakováním učiva. Ke správnému historickému chápání i poznávání konkrétního učiva bylo 

důležité přesné slovní pojmenování. Čím se zkoumaný historický jev, objekt nebo událost zdála 

žákovi obtížnější, tím hůře pochopení oněch jevů dosahoval. Když se mu podařilo danou látku 

pochopit, kladně ho to motivovalo k zvládnutí dalších studijních výzev, které ho dovedly až ke 

konečnému cíli – poznání.224  

Hlavním cílem, který si výuka dějepisu kladla bylo, aby student uměl zaujímat historicky 

odůvodněný postoj k současnosti. Rovněž to, aby se na minulost a různé směry společenského 
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vývoje díval objektivně a rozlišoval, které z nich měly největší podíl na formování 

„socialistické společnosti.“ Chápání současných otázek a zvolení si nejvhodnější cesty se 

uskutečňovalo jen na základě znalosti historie. Učitel se v těchto cílech musel zorientovat a 

sám, dle svých zkušeností, zvolit vhodné prostředky k naplnění cílů přímo ve výuce.225  

Za nejdůležitější výchovně vzdělávací cíl hodiny se považovalo už mnohokrát zmiňované 

formování mládeže v duchu marxisticko-leninského světového názoru. Aby k němu došlo, 

plnilo se několik požadavků. Například pracovní výchova žáků, která kladla důraz na  význam 

práce, představující „hnací motor vývoje socialistické společnosti.” Dále výchova žáků k výše 

popsanému „socialistickému vlastenectví“ a v duchu „proletářského internacionalismu.“ Toto 

se nejlépe demonstrovalo na výuce sovětských a nejnovějších dějin. Cílem bylo rozvíjet 

poznávací schopnosti žáků.226 Cíle hodiny měl obvykle učitel sdělovat žákům na začátku 

hodiny. Cíl měl být dán jasně a srozumitelně. Díky tomu se hodnotilo, nakolik se ho podařilo 

nebo nepodařilo splnit. Cíl dané vyučovací hodiny si učitel určil během své přípravy, ještě před 

samotným začátkem hodiny. Učitel si stanovoval vícero typů cílů – cíl výchovy, cíl dějepisu 

jako vyučovacího předmětu, cíl pro konkrétní pedagogickou situaci atd.227  

Výchovné cíle dějepisu se rozdělovaly do tří kategorií – oblasti poznávací, hodnotové a zóny 

jednání. Do první z oblastí patřilo učení se informacím. Jejich fixace, opakování a 

znovuvybavování. Patřilo sem i umění logicky myslet. Hodnotová oblast obsahovala utváření 

zájmů, historického vědomí, názorů, postojů a formování politických hodnot. Dále správné 

vystupování a jednání každého žáka v rámci „socialistické společnosti.“ Oblast jednání 

podporovala schopnost uplatňovat a obhajovat své názory  v souladu se socialismem. Patřila 

sem i „uvědomělá společenská angažovanost.“ 228 Dle některých narátorů musel být na tabuli 

zmíněn výchovně vzdělávací cíl. Ten se psal na tabuli a především do třídnice. Často se na něj 

zaměřovala i inspekce.  
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Přirozeným prostředkem komunikace s žáky bylo pro každého učitele dějepisu v této době živé 

slovo. V hodinách se vyskytovalo nejčastěji jako výklad. Patřila sem ale i živá vystoupení 

samotných žáků, rozhovor učitele se žáky nebo například beseda s pamětníkem nebo jiným 

hostem ve výuce. Pedagog měl v tomto případě výraznou vůdčí roli i odpovědnost za to, aby 

žáci převzali marxisticko-leninský světový názor, porozuměli mu a ztotožnili se s ním.229 

V praxi to ale nefungovalo. Většina učitelů se během výuky nezaměřovala na to, aby se žáci 

s marxisticko-leninským světovým názorem ztotožnili. Soustředili se na dějiny jako takové, 

které sice vykládali v požadovaném duchu, ale názor jako takový nebo marxisticko-leninské 

prostředky v hodině neužívali. Pro žáky základní školy byly tyto pojmy a celá problematika 

příliš vzdálená. V hodině se užívaly ideje, které se s touto ideologií pojily, ale žáci jim ve 

většině nerozuměli. Část učitelů z Mělnicka je proto po žácích nevyžadovala, část ano, ale 

s vědomím, že jim neporozumí. V podstatě šlo o to, že žáci věděli, kde tyto slova použít, ale 

pořádně nerozuměli, co znamenají, ani by je nedovedli řádně vysvětlit. Komunistická strana 

však na těchto pojmech trvala se záměrem posílit v žácích cítění s komunistickými ideály. 

Většina žáků ale tyto pojmy mechanicky používala bez většího porozumění nebo emocí. 

Podobně i vnímání všech informací, pomůcek i aktivit během hodiny záleželo na tom, jak je 

učitel uvedl, popsal a použil. Většina vyučovacích prostředků v podstatě doplňovala funkci 

výkladu v hodině. Bývalí žáci mělnických škol se shodli na tom, že velký vliv mělo, pokud 

učitel sympatizoval s komunistickou stranou, tedy zda souhlasil s režimem a ve výuce 

protěžoval ideologická témata, která probíral do detailů, nebo nikoli. Pokud ne, tato témata 

rovněž zmiňoval, ale odlehčeněji, čímž výuka byla pro žáky zajímavější. 

V osnovách z roku 1978 stojí, že žáci měli získávat během studia dějepisu na základní škole 

takové vědomosti, aby dokázali vyložit a popsat základní historické události a situace. K těm 

by měli zaujmout určitý postoj a svůj názor na tyto události si umět obhájit. Proto bylo důležité, 

aby žáci dosáhli jisté intelektuální úrovně při práci s historickými informacemi. Rovněž se 

mohlo stát, že žák bude muset informace nabyté v dějepise užívat nebo obhajovat i mimo školní 

prostředí. Proto se měli učit diskusi, oponování a obhajování si svého názoru, ale zároveň 

prokazování empatie, respektu k druhým a naslouchání. Podstatná byla i orientace žáků časově 

a prostorově, v základních historických událostech a to nejen ve světových a národních, ale i 

v historii dělnického a komunistického hnutí.230 
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Je však obecně známo, že dodržování tohoto cíle v osnovách se v hodinách rozhodně 

nepodněcovalo, někdy ani neakceptovalo. To, co bylo napsáno v metodických příručkách, se v 

praxi nedělo. Na doplňující dotazy nebo diskusi nebyl v hodinách příliš prostor, ani se 

nepovažoval za žádoucí. Žáci vnímali to, co řekl učitel, jako pravdivé. Ani je nenapadlo, aby 

se doptávali nebo dokonce zpochybňovali to, co pedagog řekl. Jeho slova byla přijímána jako 

jediná pravdivá tvrzení, která se žáci učili, a to bez jakýchkoli pochybností. Jen tři 

z dotazovaných pedagogů zažili situaci, že jim žák řekl, že doma slyšel jiné tvrzení, než které 

jim řekl pedagog. Učitelé tyto situace většinou vyřešili tak, že žákům sdělili, že každý má právo 

na svůj názor a téma se snažili co nejrychleji ukončit. Nemohli si dovolit začít s  dětmi 

diskutovat nebo jim tvrzení dokonce potvrdit. Výjimečnost takových situací podle mého názoru 

dokládá to, že se jednalo o důkaz důvěry k těmto učitelům. Důvody, proč chyběla v hodinách 

diskuse žáků s učiteli, vyplynuly z rozhovorů dva. V prvním případě se děti o těchto tématech 

s rodiči ani nebavili, a tudíž naprosto přijímali tu pravdu, kterou jim říkal pedagog. Když už 

náhodou žáci slyšeli doma jiné tvrzení než ve škole, věděli od rodičů, že jiné než oficiální 

informace veřejně říkat nemohou. V této době měla většina společnosti zažité, že co si člověk 

myslí a co říká na veřejnosti, je velmi rozdílné. Jen málokdo našel odvahu učitele s  nějakým 

dotazem konfrontovat. Asi to nebylo tím, že by tehdejší žáci neradi bádali, možná spíše naopak, 

ale byli více naučeni, že učitel má pravdu a co řekne, to platí. Jakékoli kontroverznější dotazy 

nebyly zvykem. Důvodem byl i fakt, že nikdo z mých pamětníků nechtěl mít ve škole problémy. 

Občas tato situace ale nastala. U jedné pamětnice - žákyně poslal pedagog po třídě výtisk knihy 

Mein Kampf od vůdce německých nacistů Adolfa Hitlera, kterou vlastnil. Nevybízel žáky, aby 

si tuto informaci nechali pro sebe. Oni sami cítili, že to říkat nesmějí. Ještě zajímavější situace 

se stala jedné z učitelek. Děti v její třídě se jí poměrně vehemetně ptaly, jak to bylo s úmrtím 

poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Ona samozřejmě nic prozradit nemohla.  

Mezi prostředky dějepisné výuky, ostatně jako v jiných předmětech tehdejší doby, patřila třída, 

rozvrh hodin, vyučovací hodina a mimoškolní aktivita žáků.231 Co se vyučovacích zásad týče, 

každý správný učitel se řídil těmi následujícími – zásadou diferencovanosti obsahu, zásadou 

vzestupného rozvoje obsahu, tematickou koncentrací obsahu a informativní, formativní a 

rozvíjející složkou obsahu.232 
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6.1. Učebnice dějepisu 

Učebnici dějepisu dobová literatura považuje za největšího pomocníka každého učitele. V této 

době její postavení nadřazovala nad ostatní pomůcky dějepisu.233 Bylo tomu i z důvodu, že 

nejlépe definovaly učební látku dějepisu pro určitý typ školy a ročník. Spolu s  osnovami 

umožňovaly realizovat vyučovací proces. Učebnice dějepisu doplňovala i historická literatura 

a další názorné učební pomůcky. Sem se řadily čítanky, encyklopedie, historické školní atlasy 

nebo knihy s přehledy látky. Učebnice plnila i funkci kontrolní a žák s pomocí učitele mohl 

sledovat, jaké vědomosti jsou od něj očekávány.234 Jak ale sami učitelé vypovídají, tehdy si 

nemohli vybírat z tolika učebnic jako dnes. Naopak v této době existovalo jen jedno 

nakladatelství – Státní pedagogické nakladatelství, které distribuovalo jednotné učebnice všem 

ročníkům. I většina učitelů vyučovala v duchu těchto učebnic, i když je mnoho pedagogů ve 

výuce používala spíše jako doplněk, ne přímý prostředek výuky. 

Pro žáky učebnice zachycovala základní učivo. Nacházel se zde výběr informací, který byl 

podle autora stěžejní pro zvládnutí veškerého učiva pro daný ročník. I díky tomu jsou 

v učebnicích pozorovatelné drobné rozdíly oproti osnovám. Autor se sice osnovami řídil, ale 

stále se jednalo o jejich individuální a subjektivní zpracování. Dále učitel přizpůsoboval obsah 

učebnice k obrazu svému a vybíral pro žáky ty informace, které byly dle něj důležité a stěžejní 

pro komplexní pochopení problematiky..235 To potvrzují i naše pamětnice. Veškeré učivo 

obsažené v jedné učebnici by pedagogové ani nestihli během jednoho roku odučit. Navíc takový 

obnos informací by pro žáky byl až příliš náročný. Ti, kteří se o historii mimořádně zajímali, si 

mohli téma v učebnici dostudovat, ale pro ostatní žáky musel učitel témata redukovat. 

Samozřejmě v souladu s osnovami. 

Dějepis platil za předmět s obsáhlou a složitou poznatkovou strukturou. Proto byla role 

učebnice v této době tak významná. Učebnice dějepisu zachycovaly témata od prvního objevení 

člověka po současnost. Informace se týkaly v podstatě celého světa a prostupovaly všechny 

oblasti společnosti.236  

Správná učebnice se řídila didaktickými požadavky. Žákům předkládala „ideově politické“, 

korektní poznatky. Musela být odborně správná, výstižná, srozumitelná, popisovat základní 

                                                             
233 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 195. 

234 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 1. s. 232.  
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učivo a rozšiřovat ho o doplňující informace. Tematické celky se zakončovaly otázkami 

k opakování a podněty k procvičování, popřípadě i k individuální práci žáků. Nezapomínalo se 

ani na ilustrace, které sloužily jako doplněk k výkladu. Součást učebnic představovaly i 

chronologické a synchronické tabulky, časové přímky, terminologický slovníček nebo jmenný 

i místní rejstřík. Úloha učebnice rovněž úzce souvisela se zápisem do školního sešitu.237 Žáci 

pomocí práce s učebnicí měli dokázat daleko lépe porozumět historickému obsahu a obecně 

lépe pracovat s literaturou a jinými zdroji informací. Základní text učebnice pomáhal žákům 

především při opakování, shrnování a dalším upevňování učiva.238 

Na základě vlastního studia učebnic musím vyzvednout, že učebnice obsahovaly poměrně velké 

množství obrázků map, které si blíže charakterizujeme, stejně jako ostatní pomůcky, 

v následující kapitole. Ty zobrazovaly nejrůznější bojová tažení, přesuny obyvatel, území států 

a proměny uspořádání těchto oblastí v průběhu věků. Obsahovaly je opravdu všechny učebnice 

a většinou byly v barevném provedení. V mapách autoři uváděli časové i zeměpisné údaje. 

Zahrnovaly i legendy, které vysvětlovaly údaje v mapě uvedené. Nejvíce si pamětníci, a to jak 

učitelé, tak především žáci, pochvalovali učebnice nejnižšího ročníku, a tedy dějin nejstarších. 

Především chválili obrázky lidí žijících v tomto období, jejich nástrojů a samozřejmě i umění 

– sochařství a malířství. Na základě studia těchto učebnic toto mohu potvrdit. Ve srovnání s 

učebnicemi vyšších ročníků měly daleko větší zastoupení obrázků. Díky tomu je v těchto 

učebnicích i méně textu a jednotlivé události nejsou vykresleny do přílišných detailů. 

Pravděpodobně i kvůli tomu, že do nejstarších dějin se promítalo méně ideologie. I tak jsou, ve 

srovnání s dnešními učebnicemi, jednotlivé události popsány opravdu podrobně. 

Právě obrazy a fotografie – černobílé i barevné, se staly významnou součástí prakticky všech 

učebnic dějepisu. Demonstrovaly významné osobnosti doby, zachycovaly situace typické pro 

dané období, historické stavby nebo dobové plakáty upozorňující na aktuální události tehdejší 

éry. Promítly se sem průmyslové vynálezy, ale i umění. Některé učebnice, především ty staršího 

data, měly i svoje vlastní ilustrace. Jednotlivé události tak nevykresloval dobový obraz nebo 

fotografie, ale toto autentické vyobrazení. V určitých učebnicích obrázky nedokreslovaly jen 

samotné učivo, ale samy představovaly předmět studia. 

Ve velké míře se v učebnicích objevovaly i časové přímky. V této době platily za stejně 

populární jako právě mapy. V některých učebnicích funkci časových přímek suplovaly časové 
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tabulky. Ty popisovaly, co se ve stejný rok stalo v rámci národních a světových dějin. Další typ 

časových tabulek charakterizoval, co se událo v národních dějinách, v kapitalistickém a 

socialistickém světě ve stejném období. Některé učebnice tyto souhrny zařazovaly průběžně po 

kapitolách, některé až na konec učebnice, kde shrnovaly všechny informace. 

Velmi výraznou součástí každé učebnice byly otázky. Ty se objevovaly většinou na začátku 

tematického celku jako opakování k celku předchozímu a na konci tématu jako shrnutí. Otázky 

byly spíše faktografického rázu. Odpovědět na otázky co a jak se stalo a proč tomu tak bylo, 

dále vysvětlit nebo objasnit vybraný pojem. Jediné otázky směřující alespoň trochu k zamyšlení 

žáků se týkaly zhodnocení vybraného tématu. Například: Srovnej náměty staré a nové řecké 

komedie, či Srovnej nejoblíbenější zábavy Řeků a Římanů – řecké divadlo a římské zápasy 

gladiátorů.239  

Dále jsem v učebnicích, i když už v menší míře, pozorovala nejrůznější grafy a statistiky. Ty 

popisovaly vývoj nejrůznějších odvětví – složení obyvatel nebo například počet 

nezaměstnaných v daném období. 

V učebnicích převládal informativní ráz předávání sdělení. Vykládaly předem dané soudy, 

zákonitosti, historická hodnocení nebo interpretace. Učebnice na žáky pohlížely jako na 

předmět výuky a z učitele dělaly poskytovatele informací. Slovní nástroje byly nastaveny 

především k lehčímu sdělování poznatků žákům a pro ně je také autoři napsali tak, aby byly 

snáze zapamatovatelné. Metodologická funkce učebnic tkvěla ve správném vedení poznávacího 

procesu, úměrně k věku žáků, aby historii správně a funkčně pochopili. Obsahovaly i 

informace, jak se k danému historickému faktu došlo. Učebnice rovněž zahrnovaly úkoly, které 

nevedly jen k opakování učiva, ale k jeho osvojování. Žák při nich musel prokázat jisté 

schopnosti a dovednosti. Úkoly byly různého zaměření a náročnosti. Jednalo se o úkoly 

teoretické i praktické. Formativní funkce učebnic představovala takové poslání, které v  žácích 

utvářelo hodnoty dané „socialistickou společností.“ Měly formovat celou osobnost žáka a tak 

naplňovat výchovně vzdělávací proces. Učebnice neměly žákovi přenášet jen soubory 

informací, ale poskytovat mu i takové vjemy, na základě kterých se jeho osobnost všestranně 

rozvíjela.240 To se dobovým učebnicím příliš nedařilo. Učebnice nedávaly příliš prostor 

k samotné činnosti žáků. To si uvědomovala i tehdejší pedagogika a snažila se tento fakt změnit. 

Na druhou stranu, dle mého názoru, učebnice poskytovaly takové historické informace, na 

                                                             
239 MICHOVSKÝ, V.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 6. ročník . s. 139, 179. 

240 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 1. s. 232-234. 



77 

základě kterých, po uvědomění si jejich významu, se osobnost žáka formovat mohla. Pamětníci 

však vypověděli, že kromě ideologického působení, které bylo zjevné především v učebnicích 

novější doby, žáky učebnice nikterak neformovaly. Zde se však nedalo přehlédnout, že téměř  

na každé stránce se až uměle vyskytovala budovatelská hesla, pojmy a zdůrazňovaly úspěchy 

komunistické strany a pracujícího  lidu. Žáci si tohoto jevu všímali, vnímali ho, ale tuto situaci 

pravděpodobně považovali za přirozenou a akceptovali ji. Nikdo neměl pocit, že by ho učebnice 

přetvářela. Domnívám se, že žáky formovalo spíše zřízení jako takové, které se promítalo do 

všech složek života. Učebnice tedy byly jen malou částí obrovského procesu. Navíc někteří žáci 

s učebnicemi pracovali jen výjimečně. 

Dle prostudovaných učebnic mohu potvrdit, že obsahovaly opravdu velké množství informací 

a pro studium nebyly dle mého názoru odpovídající. Obsah učebnic působil hutně a slohovitě. 

Důležité informace ve většině případů autoři nezvýrazňovali a žáci se v textu orientovali jen 

těžko. Velkou pomůckou pro mnoho žáků představovaly záchytné body po stranách učebnice, 

které popisovaly, o čem daný odstavec pojednává. Další pomoc nabízel obsah a nadpisy 

jednotlivých kapitol. Studování učebnice však bylo, i přes tyto pomůcky, pro mnoho žáků 

náročné.  

Na konci učebnic se objevovaly i slovníčky nejdůležitějších pojmů, které se v učebnicích 

nacházely a které by žáci měli znát. Samozřejmě by jim vysvětlení měl poskytnout učitel, ale 

pro doplnění nebo upřesnění se nabízely k dispozici právě i v rámci  učebnic. Vysvětlovaly se 

zde i stranou využívaná hesla nebo pojmy této doby. Například Československou 

komunistickou stranu charakterizovala učebnice pro 8. ročník základní školy z roku 1981 takto: 

politická strana, součást Národní fronty. Dobrovolný bojový a nejaktivnější svazek stejně 

smýšlejících lidí – komunistů, který sdružuje nejuvědomělejší příslušníky dělnické třídy, 

rolnictva a pracující inteligence v ČSSR. Byla založena ve dvě 14. –  6. 5. 1921 v Praze. KSČ je 

vedoucí politickou silou ČSSR.241 

Co se týče obsahu učebnic, stejně jako ve výuce samotné, poplatné době byly nejvíce nejnovější 

dějiny, odpovídající učivu 9. ročníků na základní devítileté škole, po roce 1978 a definitivně od 

školního roku 1984/1985 na základní škole. Veškerá témata se zde rozebírala daleko více než 

v dnešní době a samozřejmě z pohledu doby. Například Marshallův plán pro obnovu poválečné 

Evropy se v učebnicích sice zmiňoval, i když některé z pamětnic uvedly, že se toto téma 

nevyučovaly. Pravděpodobně se chtěly vyhnout jakýmkoliv ožehavým tématům. Marshallův 
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plán byl v učebnicích charakterizován jako záměr, který měl pomoci „západním imperialistům” 

obnovit v Československu kapitalismus. Demisi 12 nekomunistických československých 

ministrů v roce 1948 podle učebnice předcházely útoky buržoazních stran proti KSČ. Samotné 

uchopení moci komunisty v roce 1948, známé jako Vítězný únor, je označováno za vítězství 

pracujícího lidu. Učebnice ho charakterizuje jako definitivní porážku buržoazie, která rozhodla 

o dalším vývoji v socialistickém Československu. Potvrdila prý správnost politiky KSČ a 

prokázala obecnou mezinárodní platnost marxismu-leninismu. Únorové události měly potvrdit 

i to, že síla komunistické strany je v jejím spojení s dělnickou třídou a širokými lidovými 

masami.242 Jedna z pamětnic vypovídá, že stejně jako většina ostatních toto téma příliš 

nerozebírala. Prý kvůli tomu, že se jednalo o konfliktní téma pro některé rodiče žáků.  

Na otázku, zda se zmiňovalo, že tehdejší zřízení mělo problémy, odpovídala většina pamětníků 

záporně. Většina učebnic však určitá úskalí, zejména v hospodářské oblasti, připouštěla. 

Například zmiňovala, že i přes celou řadu úspěchů existovala v národním hospodářství během 

první pětiletky celá řada těžkostí, které tkvěly především v nesouladu mezi rozvojem těžkého 

a lehkého průmyslu a mezi průmyslem a zemědělstvím. Vytčené úkoly se nedařilo plnit v těžbě 

uhlí, dopravě, ani v některých složkách strojírenství. O měnové reformě z roku 1953 se však 

učebnice nezmiňuje.243 Většina pamětnic se shoduje, že problémy tehdejšího režimu se ve 

výuce neuváděly, a když už, tak jen chvilkově ve smyslu toho, že je strana brzy vyřešila. Jen 

jedna z pamětnic uvedla, že o problémech mluvit mohla, ale opět, jako u jiných problémů, 

záleželo na konkrétním učiteli a i řediteli školy.  

O procesech z 50. let se učebnice nezmiňují a dle pamětníků se o nich nemluvilo ani v hodině. 

Jen jediná pamětnice –  žačka uvedla následující vzpomínku: „No učily se, učily, ale 

pochopitelně z pohledu toho jak se to učilo v 80. letech. Ale žádné procesy, a když už tak z toho 

pohledu, že si za to mohli samy a že se muselo takhle postupovat, aby nerozvraceli republiku.” 

244 Druhá respondentka –  učitelka vypověděla takto: „A to taky nedovedu říct, protože mi to tak 

splývá.. Asi jsem to věděla určitě z vysoké školy. Ale otázka je, jak se na to dívalo, nedovedu 

říct… Ale nevím, těžko se mi k tomu vyjadřuje. Ale nevím myslím, že to v učebnicích nebylo, 
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možná jen 50. léta procesy, ale nějaká jména to ne. Buď na vysoké a nebo až po revoluci se to 

začala rozebírat.“ 245 

Učebnice zmiňuje problémy před srpnem 1968. Uvádí postupné utváření pravicového proudu 

ve straně, která se snažila veřejnost získat „frázemi” o demokratickém socialismu a socialismu 

s lidskou tváří, čímž kritizovali celý vývoj republiky od února 1948. Kluby jako KAN a K 231 

označovala jako nelegální protisocialistické síly. Samotný 21. srpen zmiňuje učebnice jen v 

jedné větě, kdy si podle ní vývoj v Československu směřující ke kontrarevoluci vynutil zásah 

vojsk Varšavského smlouvy ve jménu obrany zájmu socialistického Československa a celého 

společenství.246 Musím ovšem dodat, že tyto témata zmiňují jen učebnice pro 8. ročník základní 

školy, ne základní devítileté školy. S každým novým vydáním se chronologicky přidávaly nová 

témata. Když se ještě základní vzdělávání ukončovalo 9. ročníkem, učebnice dějepisu 

končívaly druhou světovou válkou.  

Karibskou krizi učebnice dávají za vinu americkým „imperialistům” a sovětskou vládu 

prezentují jako tu, která svým rozumným řešením odvrátila válku a na Kubě udržela 

socialistické zřízení. Ve zmínce o Berlínské krizi v roce 1961 nezmiňuje učebnice stavbu 

Berlínské zdi. Pouze konstatuje, že vláda NDR společně s podporou Sovětského svazu a zemí 

Varšavské smlouvy zabránila násilnému připojení NDR k NSR.247 Je tedy vidět, že 

kontroverzní témata doby líčily učebnice z ideologického pohledu a propagovaly podíl strany 

na jednotlivých událostech. Ovšem ty části dějin, kdy se komunisté dopouštěli nehumánních 

činů nebo věcí, kterými by si mohli obyvatelstvo proti sobě popudit, se už v učebnicích 

nezmiňovaly. Určité problémy připouštěly učebnice možná proto, aby jejich tvůrci připustili, 

že ani komunisté nejsou ,,dokonalí“ a tím je přiblížili více k lidem. Ovšem jinak kolem nich 

vytvářely auru znamenitých „spasitelů“ a socialistické zřízení popisovaly jako jediný dobrý 

způsob žití. 

Abychom ovšem nezůstali jen u novějších dějin, prostudovala jsem i učebnice pro 7. ročník 

základní školy vydanou v roce 1981, kde se mimo jiné učí o husitství. Obecně si myslím, že 

tato učebnice je zpracovaná jako jedna z nejlepších. Text je napsán větším písmem a klíčové 

pojmy jsou zde zvýrazněny. Navíc je doplněna o obrázky. Co se týče husitství, bylo 
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prezentováno jako „revoluční nástup lidových sil”, jako hnutí lidu, které svrhlo bohatou církev 

a šlechtu, která je obírala. Za příklad se dávalo město Tábor, kde chtěli husité vytvořit 

společnost bez pánů a poddaných, kde by si všichni byli rovni a pracovali na základě svých 

schopností. Husité v něm viděli první pokus o beztřídní společnost. O tom, že během jejich éry 

došlo ke kulturnímu úpadku, se však učebnice nezmiňuje. Například spanilé jízdy husitů 

charakterizuje učebnice jen jako výpravy za hranice, jejichž cílem bylo šíření husitských 

myšlenek do sousedních zemí.248 Záleželo na učiteli, jestli zmiňoval i stinné stránky doby, ale 

to si většinou nedovolili a když ano, jen velmi okrajově. Angažované učitele by to 

pravděpodobně ani nenapadlo. Alespoň takto je vnímají pamětníci, se kterými jsem hovořila. 

Příliš se nemluvilo o Husovi samotném, jeho myšlenkách a o tom proč ho nechali upálit. 

V tématu husitství bylo učitelům určeno jako výchovně vzdělávací cíl seznámit žáky s vývojem 

husitského revolučního hnutí v období převahy měšťansko-šlechtické opozice. Dále objasnit 

úlohu Jana Žižky a Prokopa Holého, vysvětlit význam husitského revolučního hnutí a jeho 

tradice nebo poznat příčiny porážky hnutí a důsledky této prohry.249  

Učitelé potvrzují, že informace a jejich kvalita obsažená v učebnicích byla poplatná době. 

Museli se proto probrat množstvím informací a rozmyslet si, co žákům předat. V podstatě by 

se daly učebnice charakterizovat jako stránky textu, místy prolnuté nebo zpestřené mapkou, 

obrázkem nebo fotografií. Žáci si nejvíce, jak už jsem zmínila, pochvalovali učebnice pro 6. 

nebo později 5. ročník, kde se nacházelo nejvíce obrázků. Jiné učebnice popisovali pamětníci 

jako nezáživné a nepřehledné. Vzhledem k tomu, že doba neznala příliš jiných alternativ, v jisté 

míře s nimi pracoval každý ve školství. Někdo jen při samostatné práci, kdy si žáci měli přečíst 

určitý text, nebo v něm vyhledat informace, či jako doplnění látky. Někteří je ale používali 

každou hodinu. Vysvětluji si to tak, že některým učitelům učebnice vyhovovaly více, některým 

méně a dle toho s nimi pracovali. Někteří učitelé upřednostňovali výklad, nebo jiné aktivity ve 

výuce, pro další byla komfortnější práce s učebnicí. Pracovat s učebnicí bylo do jisté míry i 

pohodlnější na přípravu a dost možná z tohoto důvodu volili někteří pedagogové práci s ní 

častěji.  Žáci hodně pracovali s otázkami na konci a začátku kapitol i s opakovacími cvičeními. 

Co se týče učení na prověrku, všichni pamětníci se shodli, že se žáci učili výhradně ze sešitu, 

ne z učebnice. Musím ovšem potvrdit, že čím novější dějiny, tím byla učebnice méně přehledná 

a domnívám se, že pro žáky, ale i učitele muselo být velmi náročné s ní pracovat, natož se z ní 
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učit. Učebnice zabývající se obdobím starověku a středověku na mě působily v celku 

srozumitelně a přehledně. Novověk a moderní dějiny už vypadaly jako román. Vysvětluji si to 

tím, že do výuky novějších dějin potřebovali autoři dostat co nejvíce informací, především 

proto, že se sem nejvíce promítaly i politické dějiny. Díky tomu z těchto učebnic udělali dílo, 

ze kterého se nikdo nemohl učit. 

K většině učebnic se vydávala i tzv. pracovní učebnice, která tyto učebnice doprovázela. 

Pracovní učebnice obsahovaly studijní otázky, doplňovací cvičení, slovníček, data, jména , 

náčrty, mapy, diagramy, grafy, tabulky, schémata, úseky z dokumentů nebo historických knih 

a tipy na různé aktivity. Výhodou pracovních učebnic bylo, že daleko lépe zvládaly metodickou 

část hodiny. Žáci prostřednictvím nich mohli pohodlně, samostatně pracovat, a to i mimo školu. 

Žáci si díky nim ověřovali výsledky svého poznání a z části suplovaly i funkci školního sešitu. 

Nevýhodou bylo, že studenti mohli ztratit zájem o využívání jiných pramenů.250 Žádný 

z pamětníků si na tyto typy učebnic nepamatuje. Z toho usuzuji, že je využívali jen vybrané 

školy a ty z mělnického regionu mezi ně nepatřily. 

Dále existovaly i metodické příručky pro učitele. Představovaly detailnější metodický výklad 

k obsahu učebnice. Vyskytoval se zde návod, jak učivo plánovat a jakými technikami 

pokračovat z hodiny na hodinu. Pro učitele byly skvělým podkladem pro jejich kreativní práci 

a hlouběji analyzovaly pojetí dějepisu v určitém ročníku. Nadruhou stranu příliš nerozšiřovaly 

učitelské schopnosti, vedly k imitaci předpisů, čímž byly dobrým vodítkem především pro 

začínající učitele.251 K učebnici se vydaly i tzv. pomocné učební knihy. Ty se zaměřovaly jen 

na některá témata, která charakterizovala více do hloubky. Řadila se sem i dějepisná čítanka, 

kde se nacházely ukázky z historické beletrie, tematicky zaměřené na vybrané úryvky vážící se 

k určitému tématu.252 O historické čítance se žádný tehdejší učitel ani žák rovněž nezmiňoval. 

Pár myšlenek z metodických příruček si nyní představíme. V 6. ročníku se pro výuku 

posledních Přemyslovců a českého státu za Lucemburků doporučoval výklad, práce s  mapou, i 

s historickým dokumentem. Husitství nebo „komunistické téma doby” patřilo k režimem 

preferovaným tématům. Využívalo popisného výkladu s objasňováním základním vztahů. 

Rovněž rekonstrukci základních historických událostí. Tento typ ve všech hodinách převládal. 

Dále se aplikovala i práce s mapou a učebnicí. České stavovské povstání se mohlo vyučovat 
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formou řízeného rozhovoru, výkladu, popisného a dějového vyprávění a prací s dokumentačním 

materiálem.253  

V ročníku 7. se počátky a rozvoj dělnického hnutí doporučoval probírat pomocí frontálního 

opakování, práce s učebnicí a s dokumenty Z historie bojů české a slovenské dělnické třídy, 

Dělnické hnutí 1848 – 1917. Téma Velké říjnové socialistické revoluce měla třída probírat 

prostřednictvím frontálního opakování, řízeného rozhovoru, popisu obrazu, práce s  historickým 

dokumentem, samostatné práce s mapou a textem z učebnice. Na závěr hodiny se psal zápis. 

Nástup fašismu k politické moci v Německu učitelé měli vyučovat frontální výukou, 

vypravováním, řízeným rozhovorem s žáky, prací s mapou a samostatnou činností.254  

V 8. ročníku žáci probírali, pro mnohé nepopulární komunistické sjezdy KSČ a KSSS. Jedna 

z pamětnic se k tomuto tématu vyjádřila výstižně. „Já sama jsem tu masáž žila jako žák a 

student, proto jsem v ní rozhodně nechtěla pokračovat jako učitel. Povinně jsme to recitovali 

na začátku hodin, omílali jsme bez porozumění na základní škole a o to nuceněji s porozuměním 

na škole střední litanie, kdo si dal jaký socialistický závazek u příležitosti XVI. sjezdu KSČ. 

Doslova denně…255 Ty se radily vyučovat pomocí řízeného rozhovoru, analýz historického 

dokumentu, například Kapitoly z dějin SSSR – 5.díl, doplňujícího výkladu a pomocí vyvozování 

závěrů. Dále se například problematické téma 50. a 60. let probíralo pomocí výkladu, 

rozhovorů, analýzy historického dokumentu (Kapitoly z dějin KSČ – 6. část, Ústava 9. května) 

nebo motivačního opakování.256 

Mezi autory, kteří vytvářeli učebnice v této době, se řadí například Marián Skládaný, Tomáš 

Jílek, Marta Zatkalíková, Miloň Dohnal atd. Učebnice pro gymnázia tvořili Samuel Cambej , 

Tomáš Jílek nebo třeba Vratislav Čapek. Jak už jsem naznačila, projevovala se zde jednostranná 

ideologie, kladl se důraz na dějiny SSSR, některé události, především z období 20. století, byly 

záměrně popisovány jinak. Ke změně došlo až po Sametové revoluci.257 
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6.2. Zápis do sešitu 

Poté co na konci roku žáci odevzdali učebnice, zbyla jim už jediná pomůcka, pomocí které si 

nabyté znalosti upevňovali a opakovali – školní sešit se zápisy. Bohužel v této době, a vlastně 

ani v dnešních dnech, neexistovaly žádné přesné tipy a rady, jak by měl správný zápis vypadat, 

aby byl pro žáky co nejúčelnější a nejpřehlednější. Požadavky řídících a kontrolních orgánů na 

vzhled správného zápisu byly rozdílné. Metodické pokyny k jeho obsahu zase velmi nesourodé, 

podobně jako podněty v metodických příručkách.258 Poznámky v sešitě vznikaly zpravidla ve 

škole, ale sloužily především pro žákovo využití doma. Sešit uchovával nejdůležitější poznatky 

z hodin v pořadí, odpovídající jednotlivým hodinám a tematickým celkům.259 

Efektivní zápis se měl vytvářet pomocí zpětné projekce, kdy si jej vyučující připravil doma, 

žákům promítnul a oni opsali. Tak měli žáci od učitele předepsaný vzhled zápisu, věděli, co si 

kam napsat, pozorovali zvýrazněné nadpisy, hlavní a vedlejší pojmy a dopředu si rozvrhli místo 

tak, aby se jim zápis do sešitu vešel. Učitel navíc získal možnost průběžné kontroly žáků v době, 

kdy zápis psali. Bylo tak snadnější udržovat klid ve třídě a získat čas pro další činnosti – 

kontrolu domácího úkolu, přichystání podkladů pro další aktivitu nebo opravení testů. Zápis 

pomocí zpětné projekce se hodil i suplujícímu učiteli, především takovému, který dějepis 

nevyučoval.260 I když by učitelé na Mělnicku vytváření zápisu pomocí zpětné projekce jistě 

ocenili, v praxi ho psali většinou na  tabuli, která byla dostupná v každé třídě. Pomocí zpětné 

projekce nepromítal zápis ani jeden z učitelů, se kterými jsem hovořila. Ani žáci takovou 

zkušenost nemají. 

Zápis se v hodinách měl psát průběžně po kratších úsecích nebo vcelku po skončení výkladu. 261 

Co se nadpisu týče, pro žáky měl být směrodatný a určující. Obsahovat hesla, která daný zápis 

charakterizovaly.262 Každý učitel si strukturu zápisu sestavoval většinou sám, na základě svého 

nejlepšího vědomí. Jednou z možností, asi tou nejčastější, se stalo kopírování struktury 
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učebnice s tím, že základ zápisu tvořilo co nejpřehlednější zformování základního učiva. 263 

Zápis si žáci psali průběžně v každé hodině. Třída si souběžně s psaním zápisu měla 

uvědomovat jeho významovou spojitost s průběhem výuky. Proto byl správný zápis přehledně 

uspořádaný a obsahově promyšlený tak, aby se v něm žák přehledně orientoval a snadno 

vyhledával informace. Nepořizovaly se formální zápisy nebo poznámky heslovité a nejasné. 264 

Nabízela se i eventualita zhotovení zápisu samotnými žáky na základě úkolů podobným těm 

v pracovním sešitě. Pro zhotovení tohoto úkolu měli užívat literatury, dokumentů, historických 

atlasů, náčrtů nebo obrazového materiálu. Tuto možnost však žádný z učitelů se kterými jsem 

hovořila nevyužíval. Vykládám si to tak, že neměli dostatečné prostředky a pro žáky by tento 

styl psaní si zápisu byl příliš náročný. Učitelé zápis kontrolovali, aby ho všichni měli jednotný. 

Jednotlivé informace v zápisu měly být propojené a logicky na sebe navazovat. Radila se 

odlišovat hlavní a podřadná témata – graficky, barevně nebo pomocí schématu. Souhrnně lze 

říci, že za nejlepší zápisy platily krátké, heslovité výrazy doplněné o grafické prvky, značky, 

tabulky, přehledy nebo časové přímky. Co se týče sešitu, do kterého si zápis žác i psali, 

nejvhodnějším se stal linkovaný sešit formátu A4.265 Zápis na tabuli užívaly téměř všechny 

školy v každé hodině dějepisu. Mohl čítat téma hodiny, osnovu učiva, pojmy vztahující se 

k dané látce a soupis letopočtů. Mohl obsahovat i graf, který společně s kresbami plnil 

podpůrný smysl a přispíval k názornosti dějepisného vyučování.266 

Někteří učitelé i určovali, jakou barvou si v textu žáci vyznačí hlavní poznámky a jakou barvou 

shrnutí. Doporučovalo se užívat maximálně tří barev a neužívat barvy fixové. Ty poznámky, 

které vznikly samostatnou prací žáka, se označovaly jako informace vedlejší, protože nemusely 

být validní. Rovněž se nedoporučovalo sešity hodnotit známkou.267  Žádný z pamětníků, se 

kterými jsem hovořila, však své studenty až do takové míry neovlivňoval. Tuto část vedení 

sešitu nechávali plně v jejich kompetenci. 
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Na Mělnicku si žáci zápis nesestrojovali sami. Pro žáky by bylo příliš náročné si poznamenávat 

zápisky jen na základě výkladu učitele. Ve vyšších ročnících druhého stupně už někteří uči telé 

zkoušeli psát na tabuli jen některé body a zbytek si třída do sešitů zaznamenávala z výkladu. 

Další možností bylo se zaměřit na zajímavé věci, které učebnice nezmiňovala. Plné zapisování 

z mluvy učitele převládalo až později, na střední škole nebo gymnáziu. Žáci i to vnímali jako 

poměrně náročné, ovšem místní studenti již na výběr neměli. Nikdo neuváděl, že by si žáci 

zápis dodělávali později s pomocí literatury nebo jiných pomůcek. Zde se literatura a výpovědi 

pamětníků rozcházejí. Žáci však ve většině uváděli, že jejich hlavním nástrojem pro studium 

představoval právě sešit, na jehož řádné vedení kladli učitelé obrovský důraz. Jak uvádí 

literatura, i učitelé na Mělnicku většinou psali zápis souhrnně, na konec hodiny a žáci ho 

opisovali z tabule. 

Do sešitu se mohly vypracovávat i domácí úkoly, samostatné práce nebo poznámky z 

mimoškolní činnosti. Patřily sem například zápisky z besedy s pamětníkem nebo ze školní 

historické exkurze. Žáci do sešitu mohli psát i své postřehy a myšlenky, které je zaujaly při 

četbě historické literatury. Údajně byl takovým klíčem a průvodcem učebnicí, která měla 

představovat hlavní zdroj žákova poznání. I když dle výpovědi pamětníků tomu tak nebylo, 

hlavní zdroj představoval naopak sešit. V sešitě se sepisovala jakási osnova, hlavní myšlenky 

dané látky. Tímto způsobem by učitel měl zápis sestrojovat. Žák se při učení touto osnovou 

řídil a jednotlivé celky dohledával v učebnici. Trvalo však delší dobu, než se postup žák 

naučil.268  

Někteří učitelé na tabuli psali i doplňovací cvičení, do kterých měli žáci napsat správné pojmy. 

Většinou se pamětníci z Mělnicka, jak už jsem zmínila, z učebnice příliš neučili a hlavní zdroj 

poznání pro ně znamenal sešit. Diapozitivy se ještě nerozšířily v těchto školách do takové míry, 

aby je učitelé využívali k běžným činnostem, jako právě psaní zápisu. Osobně mě překvapilo, 

že jen jedna pamětnice zápis diktovala a to sice až od sedmé třídy. Rovněž žádný z pedagogů 

nezadal žákům, aby si zápis sestrojili sami, například s pomocí učebnice. Co se tedy týče 

zapisování poznámek, všichni učitelé používali stejný způsob, jen s menšími obměnami. Tabule 

byla v každé třídě a opisování zápisu z tabule se jevil jako nejjednodušší způsob. Žáci si ho 

navíc doplňovali o obrázky nádob, zbraní nebo oděvů. Sešity mívali žáci velmi pěkné. Někteří 

žáci dodnes vzpomínají, že se z nich učí ještě jejich děti dnes. Na zápisky se dával velký důraz, 

sešity se kontrolovaly a byly u většiny žáků přehledné. 

                                                             
268 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 214, 215. 



86 

6.3. Domácí úkoly 

Učitelé měli zadávat žákům i domácí práci. Ta se opírala o studium historického textu nebo 

mapy. Co se zápisu týče, nejčastěji se vypisovaly poznámky z určitého textu – odborného nebo 

učebnice. Mapa se používala k slovnímu popisu údajů nebo vyjádření toho, co je v grafu nebo 

diagramu. Učitel měl na konci hodiny vyzdvihnout procvičovací část učebnice a vést žáky 

k využití těchto textů. Zadané úkoly měla třída plnit s pomocí svých poznámek v sešitě. 

Učebnici poté používat jen ke kontrole odpovědí. Nedoporučovaly se uznávat ty odpovědi, 

které byly uměle opsané z textu učebnice, bez vlastní interpretace nebo pochopení.269 

V domácí přípravě mohly děti využívat mapy. Prostřednictvím nich si opakovaly informace, 

které se v hodině naučily. Vyhledávaly dějepisné a zeměpisné údaje a vyvozovaly přírodní a 

zeměpisné prostředí. Třídě se ukládaly jen takové úkoly, které žáci bezpečně ovládali bez cizí 

pomoci. Žákům se nezadávalo překreslování mapy do sešitu, pokud ovšem nesloužilo 

k potřebám domácího úkolu. Ideální bylo, když škola disponovala razítky map, které se obtiskly 

a poté do nich mohli žáci dané úkoly vpisovat.270 

V praxi škol Mělnicka se domácí úkoly z dějepisu nezadávaly, spíše výjimečně a často na bázi 

dobrovolnosti. Většina vyučujících domácí úkoly z dějepisu nepraktikovala vůbec. Příprava, 

kterou žáci vykonávali doma, směřovala spíše k opakování učiva, ze kterého v následujících 

dnech psali žáci prověrku nebo byli zkoušení. Žák čas od času, nebo když se o něj dobrovolně 

přihlásil, vypracoval tematický referát. Na podobném principu to ostatně funguje i v  dnešním 

školství a domácí úkoly z dějepisu nejsou příliš běžné. 

6.4. Ověřování znalostí 

Když v této době žáci uzavřeli nějaký tematický celek, napsali zápis do sešitu a případně 

vypracovali domácí úkol, přišla na řadu prověrka, která měla ověřit znalosti žáků. S postupem 

času se více kladly požadavky, aby se žáci a studenti ve škole hodnotili komplexněji. Na 

učitelích bylo, aby se zaměřili na ověřování základních znalostí, které měl ovládat každý 

průměrný žák. Stvrzovali základní učivo uvedené v učebnicích v přehledech a shrnujících 

otázkách. Žáky předem srozuměli s tím, co od nich v prověrce očekávají.271 

Znalosti se kontrolovaly dvojím způsobem. Prvním bylo ústní zkoušení, které představovalo 

stěžejní část ověřování znalostí v této době. Druhým písemné opakování a didaktické testy. 
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První ze jmenovaných sloužilo například pro prověření znalostí daného historického jevu, 

opakování dat nebo pojmů. Tato forma ověřovala schopnost žáka vyjadřovat se o historických 

událostech. Nutná prý byla jeho kompilace s didaktickými testy.272  

Názory na četnost užívání ústního a písemného zkoušení na Mělnicku se různily. Dalo by se 

říct, že častěji učitelé prověřovali znalosti spíše ústně a písemné ověřování znalostí bylo až 

druhořadé. V některých případech pamětníci uvedli, že písemné prověrky nepsali vůbec. Žáci 

tak měli za celé pololetí jen tři známky a na pravidelné zkoušení se tak museli svědomitě 

připravovat, pokud nechtěli mít špatné výsledky. Písemné ověřování znalostí se objevovalo 

rovněž, ale ústně se zkoušelo zpravidla každou hodinu. Žáci přitom nevěděli, zda je učitel 

podrobí zkoušce. Připravovali se proto z hodiny na hodinu. Pedagog většinou zadal téma, které 

kopírovalo naposledy probranou látku. Student musel k této látce umět souvisle a samostatně 

povídat. Někdy začal pedagog pokládat i dotazy. Často nejen směrem ke zkoušeným, ale i k 

žákům sedícím v lavicích. Přesto z různých výzkumů vyplývá, že písemná forma ověřování 

poznatků se považovala za nutnou. Jedině tento systém dokázal ověřovat efektivně a objektivně 

kvantitu i kvalitu poznatků, které si žáci osvojili. Správně sestavený text dokázal ověřit i 

schopnost žáků historicky myslet a sdílet zájem názory na danou problematiku. Sloužil jako 

zpětná vazba učiteli, do jaké míry zvolil vhodné metody, prostředky, pomůcky ve výuce a 

rovněž zda míra předaných informací odpovídala věku a znalostem žáků. Díky většímu 

uplatňování písemného zkoušení mohlo zůstat více času na jiné aktivity.273 Dějepis navíc platil 

za výrazně ideový předmět a během normalizace se objevovaly snahy, aby se hodnotil opravdu 

objektivně. Celkové hodnocení žáka neměli učitelé opírat pouze o písemné a ústní zkoušení, 

ale přihlížet komplexně k celé jeho práci. V dějepise se měla hodnotit znalost nejen událostí a 

jevů, ale i to, zda žák dokáže na dané téma vést rozhovor a argumentovat.274 Tuto složku 

hodnotilo především písemné zkoušení. Argumentování nebo vedení hlubších rozhovorů 

nenašlo zastoupení. Většina žáků i učitelů vzpomíná, že se při zkoušení soustředilo opravdu jen 
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na faktické znalosti. Přílišné dotazy nebo dokonce spekulace nebyly při hodině žádoucí a 

většinu žáků se ani nenapadlo ptát. Tím pádem se nevyužívaly ani při ověřování znalostí.  

Znalosti se v praxi ověřovali tedy spíše ústně. Tuto formu zkoušení popisuje příspěvek Jarmily 

Růžičkové v časopise Společenské vědy ve škole. Článek stvrzuje, že ústní zkoušení zabralo 

největší část hodiny, během které učitelé zkoušeli dva až tři žáky. Každé zkoušení trvalo osm 

až deset minut. Ostatní většinou pozorovali prověřování znalostí a nebyli nikterak zabaveni. 

Možností bylo i zkoušení ve skupince, které ale platilo za poměrně náročné na hodnocení ze 

strany učitele. Někteří učitelé volili takovou variantu, že zkoušeným žákům zadali otázky 

dopředu a mezitím zběžně kladli otázky ostatním žákům. Dále si mohli žáci vytahovat otázky 

předem napsané na papírek. Někteří učitelé způsoby zkoušení kombinovali.275 Učitelé i žáci 

potvrzují, že zkoušení bylo opravdu intenzivní. Většinou pedagogové prověřovali znalosti u 

dvou žáků, o třech a více se nikdo nezmínil. Zkoušení jednoho žáka bylo spíše výjimkou. 

Během zkoušení ostatní žáci většinou poslouchali a kromě toho, že si sami mohli látku 

opakovat, to pro ně byl prakticky nevyužitý čas. Někteří učitelé dávali žákům samostatnou 

práci, většinou se jednalo o čtení textu z učebnice nebo zodpovídání otázek na jejím konci. Tyto 

známky doplňovaly i ty z písemných testů, které ovšem málokdy nabízely možnost výběru 

odpovědi. Učitelé spíše volili odpovědi otevřené, nebo žáci doplňovali jednotlivé pojmy do 

textu. 

Žáci se v této době připravovali více systematičtěji a svědomitěji. V první řadě proto, že ústní 

zkoušení bylo obecně ve všech předmětech velmi časté, ale také kvůli tomu, že školu během 

tohoto období brali žáci velmi vážně. Blíže nám tuto situaci přiblíží vzpomínka jedné z 

pamětnic: „Mezi žáky tehdy a teď pozoruju obrovskej rozdíl. Dříve děti četly, rozvíjely se, 

dneska ne. A i styl výuky je rozdíl, já vím, že to nejde dneska, dneska je hrozně zdrojů těch 

informací, chápu, že by mě dneska nikdo neposlouchal, pač si to chtějí najít sami a tak. Ale 

dříve to žáci věděli, protože to mělo ten řád, už přesně věděli kam co zařadit, kterého autora a 

vědí to do dneška. Já vám řeknu jeden příklad za všechny. Po revoluci to bylo ještě takové 

normální, že ty děti ještě nebyly nasáklé tolik tou svobodou, co si můžou a nemůžou dovolit. A 

potom se mi stalo, že v prvním ročníku jsem řekla zase to svoje oblíbené, že za týden píšeme. A 

oni dobrý, dobrý napsali jsme to a mně se poprvé stalo, že se ty děti podepsaly a nevypracovaly 

test. A to se mi nikdy nestalo, dřív třeba nepřišly, protože měly strach, že to neumí, ale takováhle 
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drzost, to se mi nikdy nestalo dřív. Nerespektování, úplně, to bylo pro mě varování, že se něco 

děje a že v tomhle učit nechci. Jim bylo jedno, že dostanou kuli, nic víc se nestane, takže se to 

nenaučily.“ 276 Ostatní pamětníci nevypovídali takto razantně, ale potvrzovali, že žáci byli dříve 

uvědomělejší a snaživější. Stejně tak je ke studiu více vedli i rodiče.  To neznamenalo, že žáci 

se špatným prospěchem neexistovali. Samozřejmě zde bylo procento těch, kteří škole 

nevěnovali tolik času, což se projevilo i na známkách a ani rodina nezasáhla. Těch ale bylo, dle 

výpovědí pamětníků, o dost méně ve srovnání s dneškem.  Mohli mít i specifické poruchy učení 

či jiný handicap, na které se v této době bral zřetel spíše výjimečně.  

Prostřednictvím písemného opakování školy dobře ověřovaly znalost časové a zeměpisné 

orientace, kam spadaly data, letopočty, zakreslování do slepých map a obecně práce s  mapou. 

Řadily se sem i pojmy korespondující s touto problematikou. Ty patřily i do největšího úskalí 

dějepisu, neboť žáci často neznali jejich význam. Proto se považovalo za důležité, aby učitel již 

během hodiny prověřoval, zda žák danému pojmu porozumí nebo ne. Stejným způsobem se 

ověřovala i znalost historických osobností – kdy postava žila, čím se vyznamenala nebo její 

historický význam. Nabízelo se i zařazení písemných nebo hmotných pramenů.277 Nikdo 

z dotázaných však tento způsob nevyužil. Vzhledem k tomu, že primární prameny nevyužívaly 

příliš ani ve výuce, tak se přirozeně neobjevovaly ani v písemkách. 

Testy si učitelé sestavovali převážně sami. Tyto prověrky se nazývaly nestandardizované. 

Standardizované testy se opíraly o vědecký základ. Vyzkoušely se na několika žákovských 

skupinách a měly přesně dané, jak se mají hodnotit. Nejčastěji se zde uplatňovalo doplňování 

správných pojmů, jejich řazení nebo výběr správných odpovědí.278 Nutno dodat, že žádný 

z učitelů, se kterými jsem hovořila, tyto schválené a předem připravené testy nevyužíval. Když 

už písemně znalosti ověřovali, vždy si vytvářeli svoje vlastní prověrky, nebo používali písemky 

sestrojené již v předchozích letech. Standardizované testy pedagogové užívali častěji v jiných 

předmětech a do dějepisu se dostávaly pravděpodobně velmi pomalu. 

Písemné opakování sestrojovali vyučující vždy za konkrétním účelem ověření dosažených 

znalostí jednotlivých žáků. Testy se vytvářely ve dvou verzích. První z nich představovala 

forma otevřená, která je charakteristická volnou odpovědí. Poskytovala prostor pro rozsáhlejší 
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vyjádření k dané problematice. Je pro ni nevyhnutelné samostatné sestrojení odpovědi. U 

učitelů platila tato forma za pohodlnější, protože se snáze připravovala. Testování bylo ale 

většinou zdlouhavé a při hodnocení byl vyučující často subjektivní. Tomu se dalo zamezit tak, 

že si pedagog předem stanovil odpovědi a myšlenky, které se v testu měli vyskytnout, a na 

základě nich hodnotil. Doporučovala se i jasná a přesná formulace otázky nebo i použití textu, 

který by žák určitým způsobem zpracoval a tím docílil jasné odpovědi.279 Přesně tato forma 

testování se, i přes uvedené nevýhody, využívala ve školách nejčastěji. Téměř žádný 

z pamětníků neuváděl, že by aplikoval v hodinách druhý typ otázek – uzavřený. Především 

proto, že se náročněji tvořil a kopírování testů se na mělnických školách příliš nepraktikovalo. 

Všeobecně uznávaný a zavedený systém testování žáků odpovídal otevřenému typu otázek. 

Žáci se alespoň skrze otevřené odpovědi lépe naučili písemnému projevu a tyto otázky byly pro 

učitele praktičtější a příjemnější na sestavování. 

Druhý způsob představovala právě forma uzavřená. Vyznačovala se tím, že studentům 

předkládala přesnější a výstižnější dotazy, které vyžadovaly jasnou odpověď. Odpovědi se 

dělily na pět druhů – doplňovací, rozhodování o správnosti nebo nesprávnosti tvrzení, formu 

několikeré volby, volbu vzájemných vztahů a třídění konkrétních pojmů. Každá z těchto forem 

byla vhodná pro určitý typ vědomostí a způsobilostí. Volba konkrétního druhu testovacího 

cvičení závisela na konkrétním cíli ověřování poznatků.280  

Didaktické testy si kladly jako hlavní cíl ukázat učitelům celkovou znalostní úroveň třídy. Měly 

je upozornit na to, co žákům vysvětlil málo, co nesprávně pochopili a byly jeho vodítkem pro 

to, zda může začít s vysvětlováním látky nové, nebo ještě zopakovat tu starou. V didaktickém 

testu žáci kroužkovali správnou odpověď, netestoval se zde jejich písemný projev.281 

Do výuky se nemusely nutně zařazovat jen velké opakovací prověrky, ale i menší písemky. Ty 

mohly mít polytematické zaměření nebo se týkaly chronologie, zapisování poznatků do slepé 

mapy, či vysvětlování pojmů. Zde učitelé využívali ve vybraných školách i zpětný projektor, 

kde promítali předem připravené otázky a žáci poznačovali odpovědi. Učitelům se 

doporučovalo zaznamenávat znalosti žáků již během hodin. Sledovat jejich aktivitu, domácí 

přípravu, školní sešit ale i zájem o dějepis.282 

                                                             
279 ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu. s. 163. 

280 Tamtéž, s. 165. 

281 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 216. 

282 JÍLEK, T.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 7. ročník základní školy. s. 10. 
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Známkou „výborně“ měl učitel v rámci základního vzdělávání hodnotit žáka, který perfektně 

ovládal dané učivo. Při ústním zkoušení nebo rozhovoru měly být jeho odpovědi pohotové a 

dokázal při nich logicky myslet, uvažovat a ovládat historické souvislosti. V hodině pracoval 

samostatně a projevoval o předmět zájem. Žák hodnocený známkou „chvalitebně“ se od žáka 

hodnoceného stupněm „výborně“ měl odlišovat tím, že se v testovaných oblastech dopouštěl 

malých chyb, které dovedl s pomocí učitele opravit. Pedagog viděl, že učivu nerozuměl do 

hloubky a spíše reprodukoval text a informace, které se uměle naučil z učebnice. Známkou 

„dobře“ se na základní škole měl posuzovat žák, který ovládl větší část učiva, ale své myšlenky 

nedovedl přesně vyjádřit a k jejich vyřčení potřeboval značnou asistenci učitele. Pedagog cítil, 

že v reprodukování dějepisných informací byl žák nejistý. Stupeň „dostatečně“ měl obdržet ten, 

který část informací ovládal, avšak naprosto bez souvislostí a s velkými mezerami. Při 

ověřování znalostí se dopouštěl podstatných chyb, které ani po nápovědě neopravil. O práci 

jevil jen malý zájem, a navíc pracoval až po vyzvání, nikoliv sám od sebe. „Nedostatečně“ měl 

obdržet žák, který neovládl předepsané učivo. Na položené otázky nereagoval, a to ani po 

asistenci učitele. V hodinách nepracoval, a to ani na vyzvání, čímž prokazoval negativní postoj 

k práci a předmětu.283  

Učitel si během ověřování poznatků měl rovněž všímat, zda žák k historickému faktu zaujal 

nějaký postoj a dokázal si tento pozitivní nebo negativní vztah odůvodnit. Měli docenit a 

zhodnotit cenu dané informace nebo historické události. Rovněž to, zda dokázal zanalyzovat 

určitý historický materiál.284 V praxi postup fungoval jinak. Pokud žák dokázal historicky 

myslet, učitel byl potěšen. Nedá se však říct, že by pedagogové třídu vedli k historickému 

myšlení, argumentaci událostí nebo zhodnocování kladných a záporných bodů. Samozřejmě 

záleželo na tématech a na konkrétní situaci v hodině. Většinou narátoři vypovídali, že se v 

hodinách učili jen prosté informace. Skrze učitele žáci zaujali k historii určité stanovisko, 

ovšem zprostředkované učitelem, nepovažovalo se za žádoucí vytvářet si vlastní. 

Pro představu mohu uvést, že ve školním roce 1971/1972 na ZŠ Švermova ulice v Mělníku 

z 230 žáků na prvním stupni postoupilo do dalšího ročníku 225 žáků. Na druhém stupni uspělo 

z 318 žáků 302 studentů a 87 žáků prospělo s vyznamenáním.285 Pro srovnání, na stejné škole 

bylo ve školním roce 1987/1988 18 propadajících žáků. Jako důvod se uvádí nedostatečná 

individuální pomoc při vysokém počtu žáků ve třídě nebo nezájem rodiny o prospěch dítěte. 

                                                             
283 BALCAR, L.: Metodické pokyny ke klasifikaci žáků v dějepise. s. 110, 111. 

284 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 1. s. 84, 85. 

285 Základní škola Jaroslava Seiferta v Mělníku. Školní kronika Základní školy Švermova ulice. 1952 – 1993. 



92 

Učitelé se snažili uplatňovat aktivní metody a formy práce, žáky doučovali a orientovali se 

pouze na osvojení základního učiva. K zlepšení prospěchu přesto nedošlo.286 Ve stejném 

školním roce, akorát na ZŠ Fučíkova ulice v Mělníku neprospělo z celkového počtu 1148 žáků 

na konci školního roku 8 žáků. Dostatečně mělo 324 žáků a 381 žáků prospělo s 

vyznamenáním.287  

  

                                                             
286 Tamtéž. 

287 Základní škola Jindřicha Matiegky v Mělníku. Školní kronika Základní školy Fučíkova ulice. 1974 – 1990. 
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7. METODIKA DĚJEPISU 

Vyučovací metody se skládaly ze dvou základních faktorů, a to sice z práce učitele a žáka. 

Součinností těchto dvou subjektů se utvářelo poznávání obsahu, jeho zákonitostí a základního 

systému vzhledem k cíli. Cíl reprezentovalo nejen poznání historické skutečnosti, ale i utváření 

náhledů na historii jako takovou. Ze zmíněných subjektů vychází vlastní žákovo počínání. 

Metody samotné obsahovaly nároky vycházející z obsahu historické látky, z formy vyučovací 

hodiny, z práce s vyučovacími pomůckami, které korespondovaly s poznáváním historického 

úkazu a byly původcem dějepisných zpráv, nebo z aktivní práce žáků.288 

Struktura hodiny a užité metody se podílely i na žákově zájmu o dějepis jako takový. Žák se 

měl v ideálním případě zajímat o existenci určitého historického jevu. Brát na vědomí, že určité 

události, historické osobnosti, příběhy a situace existovaly. Jejich znalost sice mohla být jen 

okrajová, podstatné však bylo, že je žák vnímal. Postupem času měli žáci tyto znalosti 

prohlubovat a s tím rostl i zájem o ně. Šlo v podstatě o takové první náznaky zájmu o historii. 

Ta tkvěla v ochotě se dotazovat na pozorovaný jev, diskutovat o něm a dále bádat. Tato 

skutečnost byla, stejně jako dnes, cílem každého učitele dějepisu.289 

Aby pedagog žákovi předával učivo přiměřené jeho věku, měl znát jeho ontogenetický vývoj. 

Na základě toho odhadl jeho rozpoložení a předkládal žákům učivo přiměřeně. Tomu se 

přizpůsobovaly i metody, které učitel v hodině volil. Ty se doporučovaly podřizovat cílům 

vyučovací hodiny. Vybíral je tak, aby korespondovaly s vyučovanou látkou. Pedagog je rovněž 

měl umět správně užívat, pracovat s nimi a vhodně je prezentovat žákům.290  

Ve výuce se během tzv. normalizace začalo pozvolna uplatňovat i problémové vyučování. Jeho 

podstata tkví ve vytváření problémových situací, kdy žák samostatně nebo ve skupině na 

základě prekonceptů a získaných znalostí řeší konkrétní problém. V tom jim pomáhal i učitel. 

Nejvíce tak, že sestavoval dílčí úkoly, vycházející z dějepisného učiva, které vedly k vyřešení 

dané situace. Ty vycházely ze struktury daného učiva. Tento typ vyučování využíval především 

motivačních prvků, jako je seznamování s látkou, opakování, zprostředkovávání skupinového 

vyučování a diferencovanosti v něm.291  

                                                             
288 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. s. 293, 294. 

289 Tamtéž, s. 82, 83. 

290 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 84. 

291 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. s. 300, 301. 
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Aktivní přístup žáků a jejich zapojení v rámci metod a postupů bylo způsobeno především 

těmito faktory – adekvátní motivací a zařazením badatelských prvků do výuky. Právě 

problémové vyučování mělo mít za následek rozvíjení osobnosti a konstruktivnosti žáků. A to 

samostatnou prací, kontrolou dosažení požadovaných výsledků, příhodným využitím 

vyučovacích nezbytností, držením se zásad individuality a samostatnou prací žáků například i 

během exkurze.292 

Na problémové vyučování se v dějepise pohlíželo z hlediska historicko-materialistického. Na 

rozdíl od ostatních věd byla a stále je výhodou školního dějepisu, že všechny informace jsou 

již známé, a žáci se tak zabývají jen těmi nejvýznamnějšími nebo nejcharakterističtějšími pro 

dané období. Během toho se třída měla snažit pochopit vývoj společnosti a dějin. V průběhu 

aktivity se rozlišovaly hlavní vztahy od těch vedlejších. Třída se více dostávala do problémů 

tehdejší doby, konfrontovala současnost s minulostí.293 Problémové vyučování vneslo do hodin 

dějepisu dynamiku a zbavovalo výuku starých schémat. Třída si jeho prostřednictvím měla 

snadněji osvojit historické myšlení. Takovým heslem této metody mohla být změna mantry z 

„vědět“ na „naučit se, jak se dozvědět.“ 294  Dobové příručky dokonce doporučovaly, aby se 

problémová výuka v hodinách uplatňovala. Žáci si osvojovali konkrétní poznatky a jejich 

pomocí rozeznávali historické zákonitosti. Informace získané v tomto předmětu mohli žáci lépe 

využít i v praxi.295  

Metodické příručky uvádějí příklady ukázkových hodin. Můžeme si proto představit hodinu 

problémového vyučování, kde se probíralo únorové vítězství pracujících v roce 1948.  Za 

výchovně vzdělávací cíl se považovalo žáky seznámit s vývojem a zostřující se politickou 

situací v Československu na počátku roku 1948, s průběhem únorových událostí a jejich 

vyvrcholením 25. února. Dalším cílem bylo únorové vítězství vysvětlit a charakterizovat jako 

přerod národně demokratické revoluce v revoluci socialistickou, zakončenou Ústavou 9. 

května. Jako metod a postupů zde autoři doporučovali užít frontálního opakování, výkladu, 

vysvětlování vztahů a podmíněností, práci s učebnicí, vyřešení didakticko-historického 

                                                             
292 DOHNAL, M.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 8. ročník základní školy. s. 26. 

293 RŮŽIČKOVÁ J.: Problémové vyučování jako metoda komunistické výchovy. Společenské vědy ve škole: 

časopis pro vyučování dějepisu, občanské výchově a filosofii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Listopad, 

1971/1972.  ISSN 0231-5289. s. 65, 66. 

294 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 2. s. 208. 

295 JÍLEK, T.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 7. ročník základní školy. s. 7. 
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problému a analýzy historického dokumentu. Tento dokument představovala právě Ústava 9. 

května.296  

Problémové vyučování je velmi populární i dnes, kdy se dostává stále více do módy a mnoho 

učitelů má snahu s ním pracovat nejen v dějepise. V této době se, jak můžeme vidět, snahy 

objevovaly, ovšem spíše na teoretickém základě. Do praxe, alespoň na Mělnicku, je uvádělo 

jen málo učitelů, spíše výjimečně, aniž by si uvědomovali, že problémové vyučování provozují. 

Jedna z pamětnic má na problémové vyučování konkrétní vzpomínku: „Pamatuju si, že to bylo 

teda fakt pěkný, my, když jsme se učili Francouzskou revoluci, nejdřív jsme si četli, potom 

vypravovali, jak byl popravený Ludvík a jeho manželka, a ta historie do Habsburků a tak a ty 

děti to poslouchaly a měly jsme obrázky k tomu, a tak jsem jim zadala úkol. A že budeme jako 

u soudu a kdo by chtěl hájit Ludvíka a kdo by chtěl hájit ty který Robespierra a tyhlety dvě 

strany v té revoluci. To byla chytrá třída tehdá, chytrý, šikovný, ti si přinesli i hlavu, že je to 

Ludvíka nebo Antoinetty. Byly čtyři a čtyři proti sobě, jeden kat a zbytek ta porota. A teďka 

ostatní jsme byli diváci a my jsme měli rozhodnout, zda měli právo je nechat popravit, tento 

manželský pár.“ 297 

Nejčastější metodou v hodině byla v této době frontální výuka a výklad používali učitelé 

nejvíce. V otázce, zda měli žáci raději vyprávění o obecných dějinách nebo osudu historických 

postav, se pamětníci neshodovali. V obecné rovině žáky prý více zajímalo vyprávění o dějinách 

jako celku. Mnoho bývalých žáků vzpomínalo na své učitele, kteří se zaujetím a poutavě 

vyprávěli o různých historických obdobích – zde vyzdvihovali především dějiny starší. Mnoho 

žáků, ale i učitelů se shodovalo, že když učitel uměl látku pěkně podat a poutavě vyprávěl o 

různých tématech, žáky pro historii nadchl a dějepis byl jedním z nejoblíbenějších předmětů. 

Záleželo ale na učiteli, jak se k látce postavil a na jeho schopnostech informace předat. Z 

výpovědí pamětníků lze rovněž vidět, že když někdo chtěl, nemusel se uchýlit jen k frontální 

výuce. Pomůcek, textů, nebo prostředků k výrobě pomůcek sice nebylo mnoho, ale jistě se 

nějaké daly sehnat nebo vyrobit. Zabralo to však více času a člověk musel mít štěstí, nebo 

známého, který mu potřebné prostředky obstaral. 

Co se přímo konkrétní dějepisné látky týče, jak už jsem výše naznačila, učitelé uvedli, že ve 

většině žáky bavili spíše dějiny starší – pravěk, starověk, ale nejspíš úplně nejvíce středověk – 

                                                             
296 DOHNAL, M..: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 8. ročník základní školy. s. 37. 

297 Rozhovor s „Františkou Lesníkovou” a „Janem Lesníkem”,  učiteli českého jazyka a dějepisu. vedla Eliška 

Horáková, 28. 4. 2021. archiv autorky. 
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například Přemyslovci a Lucemburkové. Chlapci upřednostňovali vyprávění o bitvách a 

děvčata údajně zase všemožné historické „drby.” Každý si ale v dějinách našel své téma, někdo 

měl raději husity, někdo Velkou francouzskou revoluci. Nelze tedy mluvit obecně, ale z 

rozhovorů vyplývá, že pokud bychom měli nějaké dějinné epochy vybrat, budou to spíše dějiny 

starší. Novější dějiny žáky pravděpodobně nebavily z důvodu velké ideologické zatíženosti a 

také zhuštěnosti dějepisného obsahu, ale především kvůli poměrně podrobnému rozebírání 

dějin SSSR, různých komunistických sjezdů  a dílčích úspěchů komunistické strany. Určitě hrál 

svou roli i fakt, že ani pedagogové neměli tyto dějiny příliš v lásce právě  kvůli politické 

zatíženosti, a tuto atmosféru přenášeli na žáky, což jedna z pamětnic potvrzuje. Zároveň se ale 

shodují, že moderní dějiny jsou velmi důležité, především v dnešní době, a nemělo by se jim 

ubírat na úkor dějin starších. Co se týče vyučujících, v obecném měřítku to bylo velmi podobné. 

Nejraději vyučovali starověk a potom středověk. Novodobé dějiny z výše uvedených důvodů 

nikoliv.  

I besedy s pamětníky byly v této době, soudě dle školních kronik, poměrně časté. Žáci 

rozmlouvali s pamětníky při příležitosti významných výročí, ale nezřídka kdy i během roku. Na 

ZŠ Švermova ulice v Mělníku besedovali například s Františkem Švermou o počátcích 

komunistického hnutí na Mělnicku. Dále s podplukovníkem Novákem o Sokolovu a kapitánu 

Jarošovi. Na Mezinárodní den žen delegace studentů 8. a 9. tříd navštěvovala Jarošovu matku, 

aby si s ní povídali o jejím synovi. V květnu roku 1971 se uskutečnila beseda o komunistickém 

novináři Juliu Fučíkovi s jeho dozorcem v pankrácké věznici. Ve školním roce 1971/1972 se 

konala beseda se „soudruhem" majorem Majerem u příležitosti Dne Československé armády.  

Dále se besedovalo se sovětskými vojáky, s chillským studentem, s podplukovníkem Kuristem 

a s tajemníkem Okresního výboru Komunistické strany Československa Šindelářem.298 Dle 

záznamů v kronikách napříč školami je vidět, že besedy prolínaly školní roky na všech školách 

v okrese. Na ZŠ Dolní Beřkovice se ve školním roce 1972/1973 uskutečnila beseda se třemi 

prostými sovětskými ženami, které přijely navštívit hrob svého bratra – vojáka, který zde 

zahynul při lovu ryb. Děti tak měly možnost poznat co to je internacionalismus.299 I rozhovory 

potvrzují, že besedy s pamětníky rozhodně nebyly výjimkou.  

                                                             
298 Základní škola Jaroslava Seiferta v Mělníku. Školní kronika Základní školy Švermova ulice. 1952  – 1993. 

299 SOA v Praze – SOkA Mělník. fond Základní škola Dolní Beřkovice. Školní kronika Základní školy Dolní 

Beřkovice. 1938 – 1983.  
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Výuka se tedy nesla převážně ve formě výkladu a pasivního poslouchání žáků, aniž by se na 

výuce jakkoliv participovali. Dále učitelé využívali samostatnou práce žáků, která sloužila 

v obecném měřítku k získávání nových informací, ale i k procvičení informací starších, nebo i 

při písemkách v rámci ověřování vědomostí. Důležité bylo, aby učitel vybral vhodný úsek učiva 

k samostatné práci. Pokud se tak nestalo, samostatná práce vykazovala poměrně špatné 

výsledky. Žáci museli být i dostatečně motivovaní, práce v ideálním případě navazovala na 

životní zkušenosti žáků, náročnost měla být úměrná jejich věku a bylo nutné je k takovému 

typu práce systematicky a postupně vést. Vývoj žákovy samostatné práce se popisoval 

následovně. Nejdříve řešil samostatně základní problematiku, která nevyžadovala složitějších 

myšlenkových operací. V druhé fázi vykonával alespoň část práce samostatně. Poté žák řešil 

problém sám a učitele se doptával pouze v případě potřeby. Ke konci už učitel pouze radil a 

usměrňoval žákův postup, a nakonec žák problém sám rozeznával, formuloval a řešil ho.300 

Chtěla bych rovněž zmínit, že ze vzpomínek pamětníků je jisté, že se každoročně konala 

dějepisná soutěž Mladý historik. Zajímavé je, že školní kroniky se o ní skoro vůbec nezmiňují. 

Jediné připomenutí leží v kronice ZŠ Dolní Beřkovice, kde stojí, že se ve školním roce 

1986/1987 probojovalo do okresního kola šest prací a o rok později jeden žák, který získal 3. 

místo.301 Této soutěže se zúčastnili i žáci ze ZŠ Obříství ve školním roce 1986/1987. Žádné 

větší úspěchy však kronika nezmiňuje.302  I učitelé uvádějí, že tato soutěž existovala a děti se jí 

účastnily. Dokonce i dvě z pamětnic, které ji popisují následovně: „Já jsem dělala z dějepisu 

olympiádu, toho Mladého historika. A psala jsem o vykopávkách v Rusavkách, to je nedaleko 

Kralup, a pomáhal mi s tím místní archeolog. Tu práci ještě někde mám a vím, že mě to hrozně 

bavilo, to bylo skvělé. A to bylo právě k té olympiádě, to byla olympiáda z  dějepisu a ty si si 

mohla vybrat téma a pak k tomu byl i nějaký test a do toho jsme představovali tu práci” 303 

Druhá z pamětnic má poněkud jiné vzpomínky: „Já jsem ten dějepis zbožňovala a paní učitelka 

mi nabídla, ať jdu do soutěž Mladý historik a já jsem měla tu představu té antiky a té renesance. 

                                                             
300 RŮŽIČKOVÁ, J.: Samostatná práce žáků v dějepisu. Společenské vědy ve škole: časopis pro vyučování 

dějepisu, občanské výchově a filosofii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Červen, 1974/1975. ISSN 0231-

5289. s. 300. 

301 SOA v Praze – SOkA Mělník. fond Základní školy Dolní Beřkovice, okres Mělník. Školní kronika Základní 

školy Dolní Beřkovice. 1938 – 1983. 

302 SOA v Praze – SOkA Mělník. fond Základní školy Obříství, okres Mělník. Školní kronika Základní školy 

Obříství. 1963 – 1997. 

303 Rozhovor s „Jaroslavou Novotnou“, žačkou základní školy v Kralupech nad Vltavou. vedla Eliška Horáková, 

10. 4. 2021, archiv autorky. 
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Ale bohužel to byl jednašedesátý rok, takže to byl zrovna vznik KSČ, nebo nějaké výročí, což 

jsem nevěděla, takže já jsem potom začala soutěžit se špatným kádrovým profilem na téma 

historie KSČ, a protože jsem vždycky dělala všechno pořádně, tak jsem se dostala až do 

národního kola. Takže to jsem pak měla v těch materiálech… No, bylo to hodně, hodně 

politické. Spíš dějiny té strany a dějiny sociální demokracie. Ale naučila jsem se sama hledat 

materiály a různé informace. To byly takové testy a pak takové portfolio, jako dneska bychom 

tomu tak řekli. A tam jsme měli mít materiály z našeho kraje. A můj děda byl v 50. letech kovaný 

komunista a doma jsme našli odznáčky, jako historický, ty komunistický, takže jsem je dala do 

toho portfolia. Takže s tím jsem velmi bodovala… A to portfolio jsme pak ústně i představovali, 

no to už si úplně nepamatuju. Vím, že doma z toho bylo poměrně zděšení, ale vlastně když už 

jsem se přihlásila, tak už jsme se báli z toho vycouvat. A bylo to v sedmičce a my skončili 

v osmičce, také to bylo blízko přijímačkám… No tak.” 304 Soutěže se v této době konaly v 

podstatě z každého předmětu, hodně skloňován byl v kronikách Puškinův památník, což byla 

literární soutěž se zaměřením na ruský jazyk.  

7.1. Pomůcky pro výuku dějepisu 

Soudobá moderní pedagogika měla snahu stejně jako dnes jít s dobou, a proto využívala 

nejrůznější vyučovací prostředky a pomůcky. Tehdy se rozeznávaly rozličné typy map, obrazů, 

literatury, kde se objevovaly úryvky z historických příběhů. Rozvoj techniky přinesl i využívání 

audiovizuálních pomůcek. Učitelé pracovali s diapozitivy, foligrafy nebo epispokopy. Své 

uplatnění našly i filmy, televizní pořady a mnoho dalšího. Tyto pomůcky si postupně 

představíme.305 

Mezi vyučovací prostředky se řadilo živé slovo – tedy výklad učitele dějepisu nebo beseda 

pamětníka s žáky, o kterých se zmiňuji již výše. Dále zápis na tabuli, do sešitu a samotné 

vyučovací pomůcky. Sem počítáme textové pomůcky, názorné pomůcky a bezprostřední 

pomůcky. Za bezprostřední pomůcky platily všechny ty, které byly úplnou známkou minulosti. 

Například soudobý denní tisk, archeologické vykopávky nebo historické památky. Do 

textových patřily zprostředkující, které se záměrně sestrojovaly k osvětlení některých 

historických jevů. Ne všechny takové musely být – například historické filmy nebo populárně 

                                                             
304 Rozhovor s „Věrou Šulovou”, žačkou základní školy v Brandýse nad Labem. vedla Eliška Horáková, 12. 7. 

2021, archiv autorky. 

305 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. s. 299, 300. 
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vědecká literatura. Do názorných pomůcek příslušely znovu zprostředkující, které se dělily na 

reálné (diafilm, obraz, magnetofonová nahrávka) a symbolické (mapa, diagram, kartogram). 306 

Nikdo si nevybavuje, že by režim ve výuce dějepisu přímo nějaké pomůcky zakazoval. 

Například ve výuce češtiny zakázali tituly, které napsali nepřátelé režimu. Ovšem na 

nedovolené pomůcky v dějepise si žádný z pamětníků nevzpomínal. To připomíná i jedna 

z paní učitelek z Brandýsa nad Labem: „Nevybavuju si, že by byl nějaký seznam zakázaných 

pomůcek, prostě co bylo ve škole, to tam bylo. Já vím, že kolegyně, co jsme k ní chodila na 

praxi, tak měla kabinet dějepisu, ale nemohla tam dát oficiálně něco, co bylo by se režimu 

nelíbilo.“ 307 Druhá paní učitelka z Neratovic mi na otázku, zda byl nějaký seznam zakázaných 

pomůcek, odpověděla takto: „Nevím, kdo Vám tohle povídal, používala jsem pomůcky, jaké 

jsem chtěla, jaké byly dostupné – nahrávky, gramodesky, knihy, fotky, učebnice, promítačky. 

Nepamatuji se, že by mi někdo něco zakazoval.“ 308 Třetí z paní učitelek, rovněž z Neratovic, 

uvádí tuto vzpomínku: „Schvalování pomůcek jsem nějak nezaznamenala, používala jsem, co 

jsme měli ve škole a co jsem sehnala, leccos mi také přinesly děti, od otisku trilobita až po 

granát. Hodně se používaly knížky, mapy, nástěnné obrazy, diapozitivy, modely pravěkých  

výrobků.“ 309  

Společným znakem všech vyučovacích pomůcek měla být jejich „ideově politická“ správnost 

a korektnost. Rovněž soulad s marxisticko-leninským chápáním světa. Dějepisným 

vyučovacím prostředkem se údajně nemohla stát jakákoliv pomůcka. Záleželo většinou na 

učiteli, aby je vybral tak, že budou uzpůsobeny věku i znalostem žáků. Případně se jednotlivé 

pomůcky učitelem upravily dle zásady přiměřenosti.310  

Hromadně učitelé a žáci vypovídali, že pomůcek pro výuku dějepisu příliš nebylo. Mezi 

nejčastější se řadily mapy, dějepisné atlasy a časová přímka – velká přehledová na stěně nebo 

v sešitě dětí, případně v učebnici. Tyto prostředky uvedli v podstatě všichni zpovídání 

pamětníci. Další pomůcky si učitelé museli vyrobit nebo obstarat sami či si je dokonce  

                                                             
306 KOVAŘÍKOVÁ J., JANOVSKÝ J.: Základy teorie dějepisného vyučování. s. 63. 

307 Rozhovor s „Lenkou Sivákovou” , učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, 5. 8. 2020. 

archiv autorky.  

308 Rozhovor se „Štěpánkou Jakubovou”,  učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, 30. 9. 2020. 

archiv autorky.  

309 Rozhovor s „Janou Cihlářovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, 26. 4. 2021. 

archiv autorky. 

310 KOVAŘÍKOVÁ J., JANOVSKÝ J.: Základy teorie dějepisného vyučování. s. 64. 
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zhotovovali sami žáci. Jedna pamětnice uvedla, že s dětmi hráli   divadlo na vybraná historická 

období. Děti si samy zhotovily kostýmy a jejich představení prý mělo obrovský úspěch a 

chodily se na něj dívat i ostatní třídy. Dostupné byly i gramofonové desky s projevy – například 

Klementa Gottwalda nebo Zdeňka Nejedlého. Tyto projevy však žáky moc nezaujaly. Někteří 

pamětníci uváděli, že v hodinách používali odlitky pazourků nebo jiných dobových artefaktů. 

Rovněž makety zbraní nebo hradů z papírů, které byly oblíbené především pro výuku období 

husitství. Většinou se učitelé museli spoléhat více na mluvené slovo než na materiály, které by 

pomohly k názornější výuce. 

Skvělé by bylo, kdyby se všechny tyto pomůcky soustředily do jediné, k tomu vyhrazené 

místnosti, a to sice do odborné učebny dějepisu. Takovou učebnu však měla ze všech pamětnic 

ve své škole jen jediná. Popisuje ji takto: „Ano, odbornou učebnu jsme měli, ale dnes už ne, 

neboť kapacita školy nestačí. Byly zde mapy, obrazy, knihy. Ostatní pomůcky si musel každý 

učitel přinést sám. Na výrobě některých pomůcek se také podíleli žáci i rodiče a to zcela 

dobrovolně  – vyráběli husitské zbraně nebo slepovali hrady.” 311 Ještě jedna z žaček uvedla, 

že rovněž ve škole zažila odbornou učebnu dějepisu, která ale zároveň sloužila jako jejich 

kmenová třída. Proto bych ji neoznačovala jako ryze vyhrazenou pro výuku dějepisu. Údajně 

se zde však nacházela nalepená časová přímka a i historické knihy. V ostatních školách bychom 

odbornou učebnu dějepisu nenašli. Pravděpodobně na ni buď nebyla škola kapacitně zařízená, 

nebo nepokládala za důležité ji zřizovat. 

7.1.1. Mapy 

Mapa představovala pro žáka schematický, symbolický obraz zeměpisného prostředí, který byl  

vytvořený pomocí značek a symbolů. Základní dovednosti ke čtení  mapy znali žáci už 

z vlastivědy. Úkolem učitele dějepisu bylo, aby tyto znalosti u žáků nadále rozvíjel. Učil je číst 

značky a popisovat je. Poté co ovládli tuto schopnost, mohli vyvozovat složitější informace. 312 

Mapa jako názorná pomůcka přispěla k tomu, že se žáci s daným jevem seznamovali 

prostřednictvím smyslového vnímání. Pedagog učil žáky číst historickou mapu. Ve velké míře 

se zde uplatňovala zásada názornosti, která značně přispívala k trvalosti osvojených informací. 

Platila za prostředek, jakým třída poznávala společenský vývoj tak, jak se realizoval v prostoru. 

                                                             
311 Rozhovor se „Štěpánkou Jakubovou”,  učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, 30. 9. 2020. 

archiv autorky.  

312 BALCAR, L a ORSÁGOVÁ M.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 5. ročník základní školy. s. 28. 
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Představovala jeden z důležitých druhů historického poznání a nejvýznamnější názornou 

pomůcku dějepisného vyučování.313 

Práce s dějepisnými atlasy a mapami platila za poměrně obtížnou. Žáci na začátku 2. stupně 

neznali ještě mapu světa, učili se doposud jen fyzikální mapu ČSSR. Proto učitel dějepisu na 

počátku částečně suploval post učitele zeměpisu a poučoval žáky o rozmístění světadílů, moří 

a oceánů. Uváděl i rozdíl mezi mapami fyzikálními a historickými. Problematickými se stávaly 

i výrazy v atlasu zmíněné – paleolit, neolit, oppidum, kterým žáci nerozuměli, a vysvětlovaly 

se. Zároveň se lišily i názvy měst a států, například Athenai – Atény atd. Na jedné mapě se 

vyskytovalo i více časových rovin nebo směrů. Žák mohl být z tohoto seskupení čar a barev 

zmatený.314 

Existovalo několik typů map. Za nejrozšířenější a nejprostší se považovala mapa poskytující 

geografický přehled a orientaci. Ukazovala, kde se odehrály významné události, kudy vedly 

vybrané cesty, výpravy, směry a fáze bitev nebo celých válek.315 Tyto typy map se dle výpovědí 

pamětníků zařazovaly do výuky asi nejčastěji. Žáci často vzpomínali, že jim jako pomůcka do 

výuky připadaly mapy nejužitečnější, protože si právě na jejich základě dokázali ze všech 

pomůcek nejlépe představit a v hlavě vykreslit tehdejší situace. Mapa zkrátka platila za 

nejužitečnější nástroj každého učitele dějepisu. Na to vzpomíná i jedna z paní učitelek: „Určitě 

mapy byly, určitě se pracovalo s mapama víc než dneska, určitě byly na každé období nástěnné 

mapy, v těch učebnicích byly a to bylo asi tak vše, co v těch učebnicích bylo, pak nějaké 

obrázky.“ 316 

Dále se doporučovala uplatňovat práce s mapou pomocí zpětné projekce, kde se jednotlivé 

mapy vrstvily, a vykreslovaly tak žákům složitější situace nebo jednotlivá stadia historických 

událostí. Ukazovaly i změny hranic jednotlivých států. Třetím způsobem práce byla varianta se 

základní mapou, na kterou se přikládaly mapy další. Poté existovala základní mapa Evropy, na 

kterou se kladly významná centra výroby a poté např. univerzit. Propojovaly tak vztahy mezi 

výrobou a vzdělanostní. V hodině se mohly mapy zařazovat i jako pomůcka při výkladu, 

                                                             
313 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 205, 208, 209. 

314 MANDELOVÁ, H.: K rozvíjení aktivity žáků a zvyšování efektivity dějepisného vyučování na základní škole. 

Promítaná mapa. Společenské vědy ve škole: časopis pro vyučování dějepisu, občanské výchově a filosofii. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství. Prosinec, 1982/1983. ISSN 0231-5289. s. 139. 

315 Tamtéž, s. 139, 140. 

316 Rozhovor se „Štěpánkou Jakubovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka, vedla Eliška Horáková, 30. 9. 2020. 

archiv autorky. 
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sloužily jako podklad pro samostatnou práci, fungovaly jako pomůcka pro opakování a 

procvičování nebo se používaly při testování a hodnocení žáků.317 Zde však již žáci nehledali 

v mapě místa a značky jakoby je viděli prvně, ale vybrané události zpětně přenášeli do prostoru 

mapy.318 

Na začátek hodiny, jako motivační prvek, šlo užít syntetických nástěnných map světa. Ty 

demonstrovaly situace v určitém stádiu vývoje. Konkrétní téma se sice v hodině probírat 

nemuselo, ale žáci alespoň pozorovali, že současně s děním v českých zemích stále existoval 

aktivní život po celém světě. Mohli si krásně spojit souvislosti i přesto, že toto téma se později 

nestalo hlavní náplní hodiny.319 

V dějepisném vyučování nacházely využití i historické mapy a kartogramy. Ty se užívaly 

samostatně, nebo jako součást dějepisných atlasů. Kartogramy znázorňovaly například  růst 

počtu obyvatelstva či nezaměstnanosti. Znázorňovaly se v grafech nebo diagramech. Mapy 

měly obecně dvojí obsah – topografický a doplňkový. Do topografického obsahu patřily 

zakreslené řeky, hory nebo mořské pobřeží. Doplňkový obsah mapy reprezentovaly názvy, 

tvarová a barevná označení, čísla a další pomocné údaje. Jestliže tento doplňkový obsah hovořil 

převážně o historickém vývoji lidské společnosti, jednalo se o mapu historickou. 

Většina historických map se zpracovávala v malém měřítku. Výjimečně se při výuce užívaly i 

mapy politické – k výuce soudobých dějin, nebo fyzické – přírodní podmínky dané oblasti. 

Mapa se během výuky správně nezavěšovala na tabuli, ale na stojan, mělo se na ní ukazovat 

ukazovátkem a užívat správné terminologie.320 Hodně pamětníků však zmiňovalo, že právě na 

tabuli se mapa věšela poměrně často. Stojan nebyl dostupný ve všech školách nebo třídách, a 

tak tabule poměrně pohodlně plnila funkci stojanu. Samozřejmě nevýhodu představovalo, že 

nezbývalo mnoho prostoru pro případné psaní poznámek. 

Souhrnně lze říci, že mapa byla v této době nejpoužívanější pomůckou. Pravděpodobně i proto, 

že ji učitelé mohli všude sehnat a její používání tak bylo pohodlné a praktické. Všichni 

pedagogové, se kterými jsem hovořila, se shodli, že ji využívali  často. Žáci tuto výpověď 

potvrzovali. Vzhledem k tomu, že v této době neexistovaly moderní technologie současné 

doby, mohla se jen skrze ni žákům ukázat historie z geografického hlediska. Tedy kde ležely 
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jednotlivé státy, jak se jejich území vyvíjelo, jak bylo veliké, její pomocí se demonstrovaly 

bitvy a tažení armád. Samozřejmě záleželo, jak už jsem zmínila, i na druhu mapy. Jiné typy 

vyobrazovaly přírodní podmínky nebo ekonomickou sílu daného státu.  

7.1.2. Časová přímka 

Žáci se při studiu dějepisu orientovali nejen geograficky, ale i časově. S tím se pojilo učení 

letopočtů. Jejich zapamatování se mělo opírat o propojování s pojmy, osobnostmi nebo 

s návaznostmi na jiné událostí. Důležité bylo i propojování událostí s již známými příběhy a za 

stěžejní se pokládalo i opakování. Jako zdroje se užívaly i prostředky, ze kterých žáci čerpali 

jednotný pohled na dějiny jedné země, na více států nebo si utvářeli celkový obrázek dějin. 

Dalším prvkem, který usnadňoval učení jednotlivých událostí, byla právě časová přímka, na níž 

žáci viděli jednotlivé události názorněji. Tato činnost se považovala za lehčí a snad i zábavnější, 

protože zde učitelé názorně předváděli časovou posloupnost jednotlivých událostí. Tím žáci 

získali i pocit úspěchu.321 

Správný učitel myslel i na to, jak jednotlivé časové údaje žákům co nejlépe předat, jak odlišovat 

ty důležité od méně závažných a těch, které je nutno si zapamatovat. Jako vhodnější se jevilo 

užívat přesná data a vyhýbat se neurčitým údajům jako například 2. pol. 3 st. př. n. l. Ty  

představovaly pro žáky přílišnou abstraktnost a špatně se v nich orientovali. Někdy se jim 

vyhnout nedalo, ale pokud to šlo, za přiměřenější se považovalo použít přesné datum, které se 

i lépe znázorňovalo na časové přímce. S ní pak žák efektivněji pracoval a porovnával oblasti 

nebo státy, pozoroval příčiny, důsledky dějů a soudil rychlost vývoje. Časové přímky žákům 

učitelé zprostředkovávali i zhotovené, ovšem to nenahradilo účinek situací, kdy si žáci sami 

přímku vyráběli a informace si účelně nebo mimoděk osvojovali.322 

Časové přímky, během této éry, vyučující obvykle sestrojoval na tabuli a žáci si je překreslovali 

do sešitu. Nabízelo se i užití magnetické časové přímky, ke které se pomocí magnetů 

připevňovala data a jednotlivé události. Na této činnosti se měli podíl i sami žáci. Časová 

přímka zůstávala ve třídě delší dobu a pozvolna se na ni připojovaly nové události 

korespondující s výkladem. Žáci měli přímku na očích déle a informace si lépe zapamatovali. 

Pro její znázornění vyučující používali i zpětnou projekci, díky níž prezentovali během jedné 
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hodiny více časových přímek, které si předem promysleli, a to jak z teoretického, tak i 

grafického hlediska.323 V mělnických školách však učitelé pracovali tradičně a časovou přímku 

sestrojovali nejčastěji na tabuli. O magnetických přímkách nebo přímkách promítaných pomocí 

zpětné projekce se ani jeden pamětník nezmínil. Výjimečně některý z žáků uvedl, že měli 

velkou časovou přímku nalepenou na zdi ve třídě. 

Existovaly dva druhy časových přímek. Horizontální, na kterých se většinou zobrazovaly 

soubory událostí jdoucí chronologicky za sebou, to ovšem i na vertikální časové přímce. 

Horizontální přímka platila obecně za přehlednější, ale vešlo se sem méně textu. Vhodná se 

jevila pro vyznačování válek, státních útvarů nebo uměleckých slohů. Vertikální přímka byla 

lepší pro situace, kde se v krátkém časovém úseku popisovalo více události. Vešlo se sem i 

větší množství textu. Tato přímka se vyplňovala od zdola nahoru – od dřívějšího k pozdějšímu, 

od jednoduššího k dokonalejšímu. Lépe se na ní porovnával vývoj dvou zemí ve stejném 

časovém úseku, nebo jedné země a celého světa, a žáci tak názorně viděli, co se během oněch 

událostí odehrávalo například v jejich vlasti či ve světě.324 

Horizontální typ přímky se označoval jako chronologie. Synchronie je řazení událostí 

vertikálně. Tento typ sestrojování platil mezi žáky, jak už jsem naznačila, za obtížnější. Události 

na sebe nemusely nutně navazovat, ale řadily se sem i příběhy z jiných období, které se 

vzájemně ovlivňovaly nebo byly výsledkem určitého procesu. Ze synchronie se dále vydělovala 

ještě asynchronie, která se na rozdíl od synchronie, zkoumající souvislosti, věnovala spíše 

rozdílnostem.325 

Využití přímky se v hodině radilo zařazovat v průběhu, na začátku, nebo na závěr výkladu. Ve 

vybraných případech dobře zhotovená časová přímka suplovala i zápis. Důležité bylo 

překreslování časové přímky doplnit o rozhovor s žáky a ujistit se, že v jednotlivých událostech 

mají jasno, orientují se v nich a chápou je. Její sestrojování se stávalo běžnou činností a umem 

všech žáků. Proto se později, když žáci získali jisté zkušenosti s tvorbou přímky, mohla její 

tvorba zařadit do hodin i v rámci samostatné práce. Vhodnější bylo používat ji v rámci shrnutí 

a opakování. Výslednou známku pedagogové mnohdy započítávali do klasifikace.326 
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I pamětníci potvrzují, že časová přímka se v tomto období užívala ve velkém. Jen jediná 

pamětnice nesouhlasila a vypověděla, že se takový důraz na tvorbu časové přímky nekladl. 

Přesto se označovala za druhou nejčastěji využívanou pomůcku. Podobně jako u map byla 

poměrně snadná na sestrojení a navíc byla praktická. Učitelé neměli s jejím sestrojováním příliš 

práce. Znázornili podle ní jednoduše časový sled jednotlivých událostí a studenti se pomocí ní 

lépe orientovali.  Bývala i součástí třídy, jelikož se často pověsila nad tabuli nebo jinde ve třídě. 

Označovala nejdůležitější události vyučovaného období. Vzpomíná na ně i jedna paní učitelka: 

„Ano, ano, to jsme dělali hodně. Vlastně v té třídě jedné kolegyně byla i taková nástěnná časová 

přímka. Ale jak říkám, učila tam jen ona, ne že by tam chodila třída na dějepis. Tak to jo .“ 327 

Ostatní časové přímky si žáci sestrojovali do sešitu, a to buď samostatně, nebo častěji s  pomocí 

učitele. Všichni pamětníci i žáci si tvořili časovou přímku vertikální. Nesetkala jsem se 

s výpovědí, že by tomu bylo jinak. Domnívám se, že to bylo proto, že i ve všech učebnicích se 

objevoval právě tento typ přímky. Žáci si na ni zvykli, častěji s ní pracovali a více jí rozuměli. 

7.1.3. Obrazy 

Důležitou funkci v dějepisné výuce měly i obrazy, vytvářející u žáků konkrétní představy o 

minulosti. Při dodržení všech didaktických zásad platil obraz za jeden z nejúčinnějších 

prostředků, jakým žáci poznávali minulost. Podobně fungovaly i filmy a dokumenty. Dále 

reprodukce a ilustrace v učebnicích, školní nástěnné historické obrazy, obrazové soubory a 

reprodukce z tisku, diapozitivy, diafilmy a diafony, taktéž i filmy a televizní pořady pro školy. 

Jako učební pomůcku vydával diapozitivy národní podnik Komenium. Učitelé a žáci si často 

pořizovaly i vlastní exempláře do sbírky školy. Výhodou diapozitivů, na rozdíl od klasických 

obrazů, bylo rychlé vyměňování a tím pádem i snadné procvičování, shrnování a prověřování 

učiva. Na diapozitivech se objevovaly prameny především hmotné, textové a obrazové. Učitel 

je měl řadit tematicky za sebou a případně popisovat. Tak vytvářel logickou sérii.328 I metodická 

příručka k učebnici 5. ročníku zmiňovala doporučované diapozitivy.329 Mezi ně patřil například 

Karl Marx – Život a dílo, Bedřich Engels – Život a dílo, V. I. Lenin, taktéž Život a dílo nebo 

Kapitoly z dějin SSSR I. – III, či Češi a Slováci v boji s fašismem I. a II.330 Pro 8. ročník se 

z diapozitivů doporučoval Soubor diapozitivů k dějinám XX. století, konkrétně 2. – 5. část. Poté 
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30 let socialistického Československa nebo Kultura socialistického Československa. Z diafilmů 

Češi a Slováci v boji s fašismem 2. – 7. díl nebo Kapitoly z dějin SSSR 2. – 5. díl.331  

Diapozitivy však v této době nebyly samozřejmostí a na základních školách je měla k dispozici 

menšina učitelů. Z rozhovorů vyplynulo, že se ve větší míře objevovaly spíše na středních 

školách. Z dialogů s pamětníky pramení, že do kontaktu s obrazy se dostali žáci nejčastěji 

prostřednictvím učebnice nebo díky soukromým obrázkům či fotografiím, které do hodiny 

přinesl učitel. Méně pak už s nástěnnými obrazy, které ne každá škola vlastnila. S filmy se poté 

žáci, jak budu uvádět v následující kapitole, setkávali především v kině. 

Mimo učebnic se žáci na základní škole setkávali především se školními nástěnnými 

historickými obrazy, které ale neměly téměř žádnou historickou hodnotu. I jejich funkčnost 

z hlediska názornosti byla omezená, protože často zobrazovaly jen úsečné historické události, 

místně i časově. Do škol se dostaly většinou v průběhu 50. let.332 Obrazy se ve školní výuce 

objevovaly již na přelomu 19. a 20. století. V té se rozlišovaly obrazy trojího typu. Ve školách 

se užívaly repliky děl významných umělců, které původně nesloužily ke školním účelům. Učitel 

je rozebral nejprve z pohledu doby, ve které vznikly, a až pak z pohledu situace, kterou 

představovaly. Dále se používaly na zakázku vyrobené historické obrazy, již vzniklé jako školní 

pomůcka (Dobytí Zimního paláce, Pád Bastily atd.). Naposledy typologické nástěnné historické 

obrazy – kresby husitských zbraní, antických sloupů, historických kostýmů, stavba pyramidy, 

tiskařská dílna nebo práce v manufaktuře. Tyto pomůcky učitelé využívali především tehdy, 

pokud chtěli, aby se žáci na daný obraz nebo objekt dívali delší dobu.333  

Vhodnější pro výuku byly obrazové soubory – kolekce obrazů vytvořených k určitému 

historickému období, které se často používaly k tvorbě tematické nástěnky. Učitelé si je 

většinou sami vyhledávali a vytvářeli.334 Obrazové soubory publikované jako vyučovací 

pomůcka čítaly výběr repetic k určitému historického období. Patřily sem i výstřižky obrázků 

z textu. Nejlépe se uplatňovaly na tematických nástěnkách a pomáhaly tak k utváření 

příhodného prostředí k výuce daného celku.335  

                                                             
331 DOHNAL, M.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 8. ročník základní školy. s. 105. 

332 KOVAŘÍKOVÁ, J.: Možnosti estetické výchovy v dějepisném vyučování. Dějepis ve škole. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1970/1971. s. 29. 

333 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 195. 

334 KOVAŘÍKOVÁ, J.: Možnosti estetické výchovy v dějepisném vyučování. s. 29. 

335 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 195. 



107 

Dle výpovědi pamětníků nástěnky nevytvářeli pouze učitelé, ale i žáci. V každé třídě se na 

určité období vybral tzv. nástěnkář, který měl tuto úlohu na starosti. Většina pamětníků 

nevnímala tuto pozici jako čest, ale spíše jako nutné zlo. Jen jedna žákyně vypověděla, že ji 

tvorba nástěnek bavila. Dva z pamětníků si ani nevzpomínali, že taková pozice existovala. 

Pravděpodobně toto poslání v jejich třídě zastával někdo jiný. Žáci s tím nebyli nějak významně 

konfrontováni, a proto si tento post ani dnes nevybavují.  Na jistých školách vytvářeli nástěnky 

žáci a učitelé. Vyučující udělali hlavní část a žáci doplňovali svou tvorbou při hodinách 

výtvarné výchovy. Například na nástěnku oslavující VŘSR kreslili Auroru nebo plakáty a 

pozvánky k výročí KSČ. Žáci se rovněž shodují, že se zde výrazně promítala „vedoucí role“ 

KSČ. I inspekce se na ně zaměřovaly nejvíce. Nástěnky vždy musely být správně ideologicky 

vyzdobené, estetika a další skutečnosti hrály až druhořadou roli. 

Během hodin dějepisu se o estetické výchově mělo mluvit ve společensko-dobové, historické 

souvislosti. Podávat vysvětlení a poučení, z jakých kořenů se jednotlivá díla vyvíjela, jak se 

projevovala, jaký byl jejich ohlas a v čem tkvěla ona hodnota. Nemělo se stát, že se během 

vyučování vyjmenovali pouze autoři a názvy uměleckých děl, bez jakékoliv ukázky. Při 

demonstraci obrazů správně docházelo k rozboru uměleckého díla. Nemohlo se spoléhat na to, 

že žáci dílo rozeberou a ocení sami. Jednalo se o náročnou práci, která se hodila spíše pro učitele 

dějepisu, studující dějepis s výtvarnou výchovou.336  

7.1.4. Filmy a televizní pořady pro školy 

Televize, která začala vysílat v roce 1953, zažívala největší rozkvět právě na začátku 

normalizace, kdy již vysílala barevně, dokonce na dvou kanálech. Stala se značnou součástí 

kulturní politiky státu a sloužila jako prostředek k výchově „socialistického člověka.“ 

Z různých výzkumů vyplynulo, že čím mladší žáci byli, tím více k televizi tíhli. Děti se 

prostřednictvím ní stávaly přímými aktéry význačných událostí – kosmických startů, 

sportovních dějů.337  

Filmy ve výuce měly korespondovat s vybraným učivem. Učitel sledování filmů v nejlepším 

případě zařazoval i do celoročního výukového plánu. Ideálně měla hodina obsahující film 

následující strukturu. Nejdříve učitel s žáky uskutečnil motivační rozhovor, kde je upozornil na 

skutečnosti, které měly během sledování filmu pozorovat. Uložil úkoly, které při sledování 

filmu vypracovávali. Následovalo samotné promítání filmu. Na konci poznatky, které žáci 
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z filmu získali, shrnuli a propojili s již získanými znalostmi. Rovněž reflektovali případné 

zadané úkoly.338 Dle výpovědí pamětníků se filmy do výuky nezařazovaly. Čas od času nějací 

žáci dostali za úkol zhlédnout konkrétní pořad nebo film v televizi doma, ovšem dále se prý ve 

škole už více nerozebíral ani nekontroloval. Pouze dva pamětníci pouštěli filmy i ve výuce. 

Zbytek se s filmovým světem setkal pouze při návštěvě kina, do kterého se chodilo i několikrát 

za rok.  

Žáci docházeli zhlédnout filmy do kin při příležitosti různých výročí, především na VŘSR. 

V listopadu 1983 zhlédli žáci ZŠ Marxova ulice sovětský film Nebe nad námi.339 Jiný rok zase 

Telefonické úplatky nebo divadelní představení Bachčisarajská fontána.340 Na ZŠ Švermova 

ulice v Mělníku zhlédli žáci v rámci dne česko-slovenského přátelství 4. – 7. třídy filmy 

Andrejka a žáci 8. – 9. tříd sovětský film Rudé náměstí a Čajkovskij. V květnu se podívali na 

III. díl velkofilmu Osvobození, v lednu film Vstanou noví bojovníci.341 Na ZŠ Jungmannovy 

sady měli žáci tu příležitost zhlédnout i dnes populární pohádku Pyšná princezna. Zde se žákům 

promítnul rovněž film o Vietnamské demokratické republice, a to v souvislosti s akcí na pomoc 

Vietnamu během války ve Vietnamu. Žáci rovněž vybírali peníze a hračky na pomoc 

vietnamským dětem.342 

Pořady s výchovnou funkcí se dělily dle různých faktorů. Existovaly pořady, jejichž účelem 

bylo informovat, rozveselit, ale mohly mít i výchovnou a vzdělávací funkci. Užívaly se pořady, 

které záměrně přispívaly ke zvýšení úrovně vzdělávání. Sem se řadily například dokumentární 

filmy, školské televize nebo besedy.343 Nejoceňovanějšími se staly dokumentární střihové 

filmy, zachycující autentické záběry z nejnovějších dějin. Doprovázel je slovní komentář a do 

výuky se řadily spíše výjimečně. Co se týče televizních pořadů, nejvíce se osvědčily televizní 

besedy s pamětníky. Pořady sekundovaly i skutečnou realizaci různě zaměřených exkurzí – 

archeologické naleziště a historické lokality (města, hrady, zámky). Učitel dějepisu mohl 
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využívat i filmů určených pro jiný předmět – občanskou nauku, zeměpis, hudební nebo 

výtvarnou výchovu. I zde se našly vhodné historické pasáže.344  

Kvalitní televizní pořad nebo dokumentární film určený pro vyučování dějepisu oplýval 

následujícími vlastnostmi. Měl se řídit „ideově výchovnými“ cíli a úkoly vybraného tématu. 

Souvisel s učební látkou a byl jasný, vhodný a přístupný věku žáků. Vycházel z nejnovějších 

informací na poli historické vědy, postihoval souvislosti a zákonitosti historických procesů. 

Prostřednictvím takového filmu šlo úsporněji zvládnout probrání látky. Nový nebo netradiční 

vyučovací prvek v hodině více povzbudil žáky k procesu učení. Snímky zaměřující se na výklad 

historika nebo vzpomínky pamětníků či exkurze, usnadnily žákům pochopení učiva a podtrhly 

jeho věrohodnost. Navíc prostřednictvím filmů obohatili žáci svou slovní zásobu.345 Jeden 

z pamětníků na promítání filmů vzpomíná: „Měli jsme ve škole celkem slušnou kameru a 

v Kralupech byla půjčovna v jedné škole filmů, no takových těch Vávrových a husitských filmů, 

takže to se dalo promítnout. Tak byl Štěpánek, to bylo třeba na půl hodinu. To jsme někdy dělali. 

Anebo sestřih těch ruských filmů, Velká vlastenecká válka, ale nejen ta, něco i z  východní fronty, 

ale hlavně potom a taky, se to dalo dobře použít. Ale bylo to složitý, že musel jít člověk do  té 

učebny, zatemnit, to taky nebylo tak jednoduché, tam byly takové rolety, musela být tma. 

Většinou to bylo na konci nějakého tématu, ale tak dvakrát, třikrát za rok.“ 346 

Filmy platily v této době za žádanou učební pomůcku. I Lenin oceňoval jejich obecný význam 

jako „nejmasovější ze všech druhů umění“ se schopností evokovat určité historické děje. Film 

dokázal  zachytit konkrétní historická fakta daleko lépe než tištěná pomůcka a zlehčil učiteli 

práci. Navíc třída viděla vše jak se zvukovým, tak i obrazovým doprovodem a informace si 

osvojila snáze. K jednotlivým událostem zaujímala postoj a vytvořila si svůj vlastní názor. 

Audiovizuální pomůcky měli učitelé vybírat tak, aby se dodržela zásada výchovy ke 

„komunistickému“ a „socialistickému vlastenectví.“ Ideový a výchovný smysl hrál při výběru 

filmů do výuky prim.347 Na takové snímky vzpomíná i jedna z pamětnic: „Jo, to jo a ruský byly. 

Bitva u Stalingradu, to si do dneška pamatuju, protože to byl tak příšerný film, a to bylo zase. 

                                                             
344 JANOVSKÝ, J.: Základy didaktiky dějepisu. s. 197, 198. 

345 Tamtéž, s. 198. 

346 Rozhovor s „Františkou Lesníkovou” a „Janem Lesníkem”,  učiteli českého jazyka a dějepisu. vedla Eliška 

Horáková, 28. 4. 2021. archiv autorky. 

347 POLTORAK D. I.: Filmový, zvukový a fotografický materiál ve výuce dějin SSSR. Společenské vědy ve škole: 

časopis pro vyučování dějepisu, občanské výchově a filosofii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Říjen, 

1974/1975. ISSN 0231-5289. s. 43-45. 



110 

Otázka, jestli to bylo k tomu dějepisu, nebo jestli jsme museli zhlédnout nějaký film, který byl 

politicky zaměřený.“ 348 Jedna z paní učitelek svým žákům filmy pouštěla a vzpomíná na ně 

takto: „No ono jich  moc nebylo, třeba tak možná Jan Žižka, Jan Hus. A bylo to jako spíše 

doplnění k té hodině. Zase tolik jsme nad nima nediskutovali, prostě jsem je pustila a děti se 

koukaly, zajímalo je to.“ 349 Samozřejmě se většinou jednalo o filmy s kontroverzní tematikou 

a učitelům se k nim ani nechtělo příliš vracet, natož o nich s dětmi diskutovat. 

Důležitými se staly i filmy o výstavbě socialismu, na kterých učitelé demonstrovali pro toto 

období nejdůležitější kapitolu, a to sice výstavbu socialismu. Patřily sem filmy jako V. I. Lenin 

– zakladatel hospodářského státu, Výstavba socialismu v SSSR. Dokonce i diafilmy – 

Socialistická rekonstrukce národního hospodářství, Svaz rovnoprávných atd.350 

I některé metodické příručky doporučovaly filmy pro výuku dějepisu. K výuce dějepisu v 5. 

ročníku se objevovaly snímky První Slované u nás, Velká Morava, Počátky českého státu nebo 

Slovensko po zániku Velké Moravy.351 Pro 7. ročník se doporučoval film Svět v předvečer 

revoluce, VŘSR, Svět ve víru třídních bojů, Tváří v tvář fašismu.352 Pro 8. ročník se řadily 

snímky Druhá světová válka, Přítel a spojenec, či Rozdělený svět nebo Léto budování  I. – III.353  

7.1.5. Literatura, tisk a primární prameny 

Práce s historickými materiály do výuky dějepisu neodmyslitelně patří. I během 70. a 80. 

probíhaly pokusy o začlenění těchto typů pomůcek do hodin. Více se s nimi dostali do kontaktu 

ti žáci, kteří se bádání historie věnovali nejen z pozice všeobecného vzdělávání, ale i odborně. 

Především studenti vysokých škol a okrajově i vybraných škol středních. V zařízeních 

specializujících se na základní vzdělávání se historické prameny využívaly méně, spíše 

formálněji. Žáci se na jejich základě měli učit historicky myslet.354 Vždy záleželo na 

konkrétním pedagogovi i škole, do jaké míry je do hodin zařadil. Rovněž ne všichni vyučující 

k nim měli přístup, a proto bylo jejich zavádění do výuky problematické. Zdroj informací 
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představovaly pro žáky většinou učebnice, mapy, krásná literatura a další historické prameny 

písemného nebo hmotného charakteru.355 Mnohokrát užívanou historickou pomůckou se údajně 

stal denní tisk. Žáci dle literatury užívali tisk soudobý, na základě kterého mohli odvodit, jak 

historie ovlivnila současné události. Potřebným se stal i tisk periodický, a to politický, kulturně -

politický nebo odborný.356 V praxi se ve školách na Mělnicku denní tisk příliš nevyužíval. Do 

dějepisu se nabízelo aplikovat starších čísel Rudého práva, ovšem to žádný z učitelů nedělal, 

naopak všichni potvrzují, že těmto aktivitám se spíše vyhýbali. Jedna z žaček uvedla, že si 

museli kupovat ruské noviny a studovat aktuality, ovšem to spíše v rámci občanské nauky. 

Téměř všichni pamětníci uvedli, že s primárními prameny nepracovali, protože je nemohli 

sehnat. Jedna paní učitelka ale říkala, že v hodinách pracovali se Zbraslavskou kronikou nebo 

s knihou Minulost našeho státu v dokumentech, kde se nacházely úryvky historických 

dokumentů. Další dvě pamětnice vypověděly, že několikrát nějaký primární dokument sehnaly, 

ale jednalo se spíše o výjimku, například přepis Mnichovské dohody. Jedna paní učitelka 

citovala žákům z Majestas Carolina. Záleželo však na dané škole i učiteli, kolik materiálů bylo 

dostupných a jak moc si konkrétní pedagog s jejich hledáním dal práci. Jistou náhradu nabízely 

učebnice, kde se čas od času vybrané přepisy historických dokumentů nebo citátů velikánů 

objevily.  

Součástí výuky dějepisu se, dle dobové literatury, staly texty a literatura obecně, které 

nesloužily původně jako školní pomůcka, ale i tak je učitelé používali. Mezi nejběžnější patřila 

pravděpodobně historická beletrie – román, povídka, novela.357 Učitel před použitím literatury 

zhodnotil její vhodnost a oprostil ji od případných ahistorických jevů. Každý učitel, ale i žák, 

měl literaturu nejdříve kriticky zhodnotit a až poté s ní objektivně pracovat. Rovněž učitel 

neměl žákům předávat texty, které nerespektovaly ponaučení a návaznost dob minulých na 

současnost. To šlo totiž plně v rozporu s marxistickým chápáním historie. Vždy se měl brát 

ohled na návaznost historického vývoje a jeho zákonitostí.358 Historie se vyskytovala ve dvou 

úrovních. V té, ve které se daný příběh odehrával, a v té, ve které byl napsán, popřípadě i v jaké 

se zobrazoval soudobému čtenáři. Užití historické beletrie mělo smysl především v  tom, že 

působila na smysly žáka a formovala jeho světový názor. Stejnou funkci plnily publikované 

vzpomínky pamětníků. Nejčastěji se užívaly ty reflektující druhou světovou válku a národně 
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osvobozenecký boj. Uplatňovat se měla i odborná historická literatura, ale ta vzhledem ke své 

náročnosti našla uplatnění spíše na středních školách. Sloužila jako doplnění nebo potvrzení 

učitelova výkladu a myšlenek. Pomáhala i při samostudiu žáků, protože její pomocí pracovali 

na různých referátech. Podobné se dělaly aktivity s populárně vědeckou literaturou.359  

Jako příklad mohu uvést, že mezi školní literaturu, která se doporučovala k 25. výročí 

osvobození Československa Sovětskou armádou, se řadily paměti Ludvíka Svobody – 

Z Buzuluku do Prahy, kde autor vypráví o prvních bojových úspěších československých 

jednotek a o vítězném postupu po boku Sovětské armády. Pro školní výuku se vyzdvihují 

zejména osobní zážitky. Další kniha je psána perem Čestmíra Amorta – SSSR a osvobození 

Československa, kde autor mimo jiné sleduje postoj SSSR k válce a jeho podíl 

v protihitlerovské koalici. Nebo i Cesta ke svobodě, skládající se ze vzpomínek pamětníků a 

historických dokumentů, ale vystihující celý obrozovací proces.360 

Většina učitelů z Mělnicka však literaturu, ať už odbornou nebo populárně naučnou či snad 

beletrii, při výuce dějepisu neužívala. Sami vypověděli, že žádné takové knihy nebyly ve 

školách k dispozici, a proto je ani nemohli používat. Nemuselo se jednat o zmíněné publikace 

zachycující vývoj dějin 20. století, ale nepoužívali literaturu ani k dějinám dob starších. I žáci 

potvrzovali, že se jim v hodinách nestalo, že by někdy pracovali s knihami, ať už fyzicky, nebo 

promítanými pomocí diapozitivu. Důvod možná tkvěl ve faktu, že učitelé neměli možnost 

nakopírovat jednotlivé stránky z knihy a pracovat s jednou velkou publikací bylo obtížnější. 

Ani promítání pomocí diapozitivů nešlo užívat, protože je příliš mělnických škol nevlastnilo. 

Navíc tento formát nezapadal do tehdejšího vnímání výuky, kdy se praktikovala především, i 

když ne výhradně, frontální výuka. Na kopírování vzpomíná i další z pamětnic: „Co si člověk 

přinesl navíc, tak to mohl použít. S kopírováním byly problémy, to byly. To se hlídalo, aby se to 

nějakým způsobem nezneužilo, ty kopírky. Nebo ne kopírka, ale xenox množící. Tam jsme si 

vždycky množili. Jako dalo se to, ale bylo to opravdu obtížné se k tomu dostat.“ 361  

7.1.6. Žákovské referáty 

Referáty doplňovaly učitelův výklad o zajímavé informace, které nebývaly součástí 

pedagogovy běžné hodiny. Mohlo se jednat o výstupy ze života historických osobností, kdy se 
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žáci zaměřovali na objevy a vynálezy. Promítaly se sem i osobní zkušenosti žáků – jak navštívili 

vybranou historickou památku nebo muzeum. Třída si prostřednictvím referátů mohla zkoušet 

i historikovu práci na odborném díle. Žáci shromažďovali odbornou literaturu, z jaké později 

čerpali, podrobili ji kritice a udělali kompilaci ze všech nabytých informací. Učitel je při této 

cestě podporoval a radil jim. S referáty se většinou začínalo až na druhém stupni.362 Na 

Mělnicku je vyučující nezadávali ve velké míře. Žáci neměli prostředky, ze kterých by čerpali, 

maximálně z literatury, kterou si museli půjčit v knihovně. Referáty se v praxi zpracovávaly na 

významná výročí jako VŘSR nebo Vítězný únor. Staly se tak součástí rozsáhlejšího 

připomínání těchto výročí. Běžně se ale vztahovaly i k tématu, které se aktuálně v dějepise 

probíralo. Někteří žáci nosili do hodin předměty – například z války, které měli doma, nebo 

jiné zajímavosti. Jedna z pamětnic vyráběla s dětmi „knihovničku“ důležitých osobností, kde 

každý zhotovil jednu nebo více kartiček. Na jednu stranu nalepil jeho fotografii a na stranu 

druhou napsal něco o jeho životě. 

I pamětníci potvrdili, že referáty často platily za záležitost dobrovolnou.  Leckdy je žáci 

vytvářeli proto, aby si zlepšili svůj celkový průměr. Zašli za pedagogem a poprosili ho, zda by 

nemohli vypracovat referát na danou osobnost nebo období. Na zhotovení měli zhruba týden 

nebo deset dní a poté ho přednášeli před třídou. Určitě se nejednalo o celou hodinu, spíše o 

krátký, pětiminutový příspěvek. Ne každý žák zažil vytváření referátů a ne každý učitel je plnil. 

Jak už jsem zmínila, několik pedagogů se referáty pokoušelo obejít pro mnohé nepopulární 

období 20. století. Aby sami pedagogové nemuseli vyprávět o komunistických sjezdech, dali 

tuto činnost za úkol dětem, které si dané téma připravily jako výstup k přednesu před třídou.  

O významných výročích už jsem se rovněž zmiňovala výše. Všechny tyto události si žáci 

připomínali prostřednictvím učitelů v třídnických hodinách, školním rozhlasem nebo pomocí 

besed a jiných školních akcí. Tímto způsobem se na ZŠ Švermova ulice v Mělníku připomínalo 

například SNP, Den československé armády, během kterého proběhla beseda s  majorem 

Majerem, vstup do nové pětiletky, výročí úmrtí V. I. Lenina, Den Sovětské armády. Velký 

důraz se kladl především na oslavy VŘSR a Vítězný únor. Oslavy Velké říjnové socialistické 

revoluce zahajoval právě rozhlasový projev. Následovalo pokládání věnců u památníku 

v Mělníku. Vyvrcholením oslav měsíce česko-sovětského přátelství se stala beseda 

se sovětskými učiteli ve škole. Velký význam měly i události jako založení KSČ, výročí 

narození V. I. Lenina, okupace ČSR nacisty, sjezdy KSSS i KSČ, let prvního člověka do 
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Vesmíru, První máj. Připomínal se i Den vítězství, Den znárodnění, dnes 28. říjen.363 Dle 

výpovědí pamětníků byly oslavy těchto událostí totožné i na ostatních školách. 

7.2. Regionální historie 

Regionální výchova po celé období údajně významně pomáhala v budování „socialistické 

vlasti“, protože když si žáci vytvořili kladný vztah k domovu a jeho historii, lépe se ztotožnili 

s vlastí a jejím budováním. Prostřednictvím regionálních dějin se historie dělnického hnutí 

mohla podávat poutavě a zajímavě.364 Všichni pamětníci, se kterými jsem rozmlouvala se však 

shodli, že do regionální historie se ideologie nepromítala v podstatě vůbec. Vzhledem k tomu, 

že tato disciplína nebyla pevnou součásti osnov, mohli si ji pedagogové pravděpodobně více 

uzpůsobit obrazu svému, což mí respondenti provedli tímto způsobem.  

S historií se žáci často setkávali i mimo školu v rámci zájmových kroužku a celkově během 

mimoškolní činnosti. Tyto vědomosti pak využívali ve výuce, kdy svými znalostmi přispívali 

k obohacení výuky. Nejvíce se tyto vědomosti uplatnily pravděpodobně ve výuce regionální, 

kde škola spolupracovala s muzeem nebo archivem. Právě do regionálních dějin, které jsou 

neméně důležité než dějiny světové anebo národní, dějepis žáky uváděl. V rámci této výuky se 

žáci většinou účastnili návštěv muzeí, síní revolučních tradic, rozmanitých exkurzí a poznatky 

nabité v těchto činnostech využívali dále při poznávání dějin národních. Díky těmto činnostem 

se obsah historie ještě více přiblížil žákům. Její studium sloužilo také jako významný motivační 

a výchovný činitel.365 

Regionální historie se zabývala vývojem určité části obyvatelstva, žijící na ohraničeném úseku 

státu nebo národního území. Mohla se soustředit např. na výzkum určitého správního nebo 

ekonomického celku či na vývoj jediné obce. Během normalizace nebyla považována za hlavní 

cíl dějepisné výuky, ale připisovalo se jí velké uznání díky tomu, že přispívala k obecnému 

formování žáků a cílů výuky. Především během 60. let se začala koncipovat regionální historie 

založená na marxistickém pojetí světa jako samostatná historická věda. Během 70. a 80. let se 

nadále rozvíjela a projevovaly se snahy o zvýšení její úrovně. Během výuky pozorovali žáci 

s učitelem místní architektonické památky, archeologické nálezy, muzejní exponáty nebo 
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archiválie. Jejich zkoumání mohlo být omezené, a proto bylo učitelovým posláním jednotlivé 

objekty správně okomentovat a uvést do souvislostí. Žáci je pak hodnotili.366  

Regionální historii užívali ve velké míře i učitelé na mělnických školách. Přímo v  Mělníku 

jedna z paní učitelek organizovala pro své žáky procházky po Mělníku. Během nich si každý 

z žáků připravil referát k nějaké významné budově nebo místu. Historie Mělnicka, významné 

památky a události se připomínaly i v hodinách. Uvádějí, že se ve velkém jezdilo po hradech, 

zámcích a na různá místa po Praze. Nižší ročníky poznávaly město Mělník – zámek nebo 

muzeum. Jezdilo se i na Kokořín, zámek Nelahozeves nebo Karlštejn. Ti, co učili okolo 

Brandýsa nad Labem, jezdili rovněž na zámek, ale i do Staré Boleslavi nebo Čelákovic. Někteří 

pamětníci zmiňovali také návštěvy skanzenů. Paní učitelka z Neratovic zase jezdila s dětmi 

častěji do Prahy, většinou na Pražský hrad: „To jsme jezdili hodně, protože ty autobusy byly v té 

době skoro zadarmo, nebo levný hodně. A ještě regionální dějepis se dělal, že se dělaly vycházky 

po městě. Po městě jsme začali u kostela, pak u školy staré a prošli jsme celé náměstí. A mimo  

Mělník jsme jezdili hodně do Prahy – na Pražský hrad. Mimo Prahu i po různých hradech a 

zámcích a všechno možný. Ty exkurze, to bylo hezký. Než jsme jeli, tak jsme připravili program, 

co všechno děti uvidí, a potom jsme nechali toho průvodce, co tam byl, aby to s dětmi prošel.“ 

367 

Někteří učitelé uváděli, že cestovali i do nedalekého Terezína. Jedna z pamětnic na tyto exkurze 

vzpomíná následovně: „Vím, že jsme byli v Terezíně, ale bylo to, že s námi musel někdo ze svazu 

protifašistických bojovníků místních. Tenkrát ještě těch pamětníků bylo hodně, kdo zažil tu 

válku nebo někdo z jeho blízkých. Tak to jsem jednou zažila, že s námi byl jeden pán místní, 

který jako tam něco vyprávěl. A ten tam právě i byl, že to zažil.“ 368  Přímo na návštěvy Terezína 

jsem se pamětníků doptávala, a i když je Mělnicku poměrně blízko, do tohoto typického 

památníku holocaustu českých zemí jezdila se svými třídami menšina učitelů. Ani při studiu 

učebnic jsem nenašla žádné větší zmínky o holocaustu. Nejspíše proto, že ani komunisté nebyli 

Židům nakloněni, i když je veřejně neperzekuovali jako právě nacisté.  

Regionální historie byla pro žáky, jak potvrzuje i písemnictví, zajímavější a bližší než „velké“ 

dějiny. Proto je více bavila. Pamětníci rovněž vypověděli, že regionální dějiny žáky zajímaly, 

                                                             
366 ČAPEK, V.: Didaktika dějepisu II. s. 117-119, 125. 

367 Rozhovor s „Janou Cihlářovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, 26. 4. 2021. 

archiv autorky. 

368 Rozhovor s „Lenkou Sivákovou”, učitelkou dějepisu a českého jazyka. vedla Eliška Horáková, ze dne 5. 8. 

2020. archiv autorky.  
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protože se více dozvídali o místech, které jim byly blízké a tím pádem je více přitahovaly. Také 

pro učitele představovaly regionální dějiny přívětivé téma i díky tomu, že se sem příliš 

nepromítalo ideologické hledisko. S jistotou lze říci, že regionální historii se věnovali všichni 

učitelé bez výjimky.  

7.3. Exkurze 

Exkurze představovala další metodu, jejíž pomocí si žáci upevňovali informace, které během 

výuky získali. Záleželo na typu exkurze, ale jejich výhodou bylo, že žáci viděli místa nebo  

objekty a jejich prostřednictvím se tak učili naživo. Informace nabyté během dobře připravené 

exkurze se udržely v paměti žáka daleko déle než při studiu v hodině. Známe několik druhů, 

např. monotematickou, nebo exkurzi spojenou s ostatními předměty – dějepisem, nebo českým 

jazykem.369 

Jak už jsem zmínila, nejčastěji se exkurze podnikaly do muzeí a archivů a povětšinou byly 

monotematicky zaměřené. Druhý typ exkurze podporoval zásadu mezipředmětových vztahů. 

Při exkurzi se žáci společně s učitelem vydali na určité místo, kde si více konkretizovali a 

opakovali probrané učivo. Často zbýval i volný čas pro žáky.370 Například na ZŠ Obříství se ve 

školním roce 1980/1981 žáci zúčastnili nejrůznějších exkurzí, ale i návštěv divadel, filmových 

představení nebo besed v rámci programu „Kultura mládeži.“ 371 

Exkurze se mohly prolínat i s regionální historií, proto se sem řadily vycházky do okolí školy. 

Pokud se prováděly, většinou uzavíraly tematický celek. Často se chodilo na výlet do míst, kde 

se nacházela připomínka dějin komunistické strany nebo památník druhé světové války. Žáci 

se společně s učiteli zaměřovali i na významné historické památky.372 Žádný z mých učitelů 

však nechodil na vycházky do okolí školy, aby nacházel připomínky dějin tehdejšího režimu. 

Tyto procházky spíše propojovali právě s regionální výukou, která nebyla ideologií příliš 

zasažená.  

Za specifický typ exkurze se považovala návštěva muzea. Na začátku 70. let tvořily základní 

devítileté školy nadpoloviční většinu všech školních návštěv muzeí. Z toho se asi 94 % 

                                                             
369 MATĚJÁKOVÁ, J.: Význam exkurze pro výchovu a vyučování dějepisu. Společenské vědy ve škole: časopis 

pro vyučování dějepisu, občanské výchově a filosofii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Květen, 

1975/1976.  ISSN 0231-5289. s. 259, 260. 

370 KOVAŘÍKOVÁ J., JANOVSKÝ J.: Základy teorie dějepisného vyučování. s. 56, 57. 

371 SOA v Praze – SOkA Mělník. fond Základní škola Obříství. Školní kronika Základní školy Obříství. 1963 – 

1997.  

372 KOVAŘÍKOVÁ J., JANOVSKÝ J.: Základy teorie dějepisného vyučování. s. 57. 
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spokojilo s klasickou expozicí. Pouhých 5 % využilo pro výuku i exponáty z depozitářů a 1 % 

škol požádalo o otevření a představení speciální výstavy. Nutno říci, že tuto službu pracovníci 

muzea ve většině nenabízeli, protože příprava takové expozice zabírá čas a přidělávala 

muzejníkům mnoho práce.373 

Návštěvy se většinou uskutečňovaly bez jakéhokoliv předchozího plánu a promyšlení. 

Vhodnější strategie by ale byla, kdyby se učitelé připravovali na exkurzi společně s  lektory 

muzeí a využívali exponáty jako aktivizační prvky při výuce dějepisu. Každý z učitelů si na 

začátku školního roku, v návaznosti na osnovy, rozplánoval učivo. Už zde se mohl zamyslet, 

při výuce kterého tematického celku by s žáky muzeum mohl navštívit. Samozřejmě záleželo 

na konkrétních podmínkách i umístění školy, což rozhodovalo o tom, kolikrát za školní rok 

mohl vyučující zařízení navštívit.374 Aby návštěva muzea fungovala, muselo být její 

uskutečnění v souladu s osnovami a logicky začleněno do programu výuky. V osnovách z roku 

1972 se učitelům dokonce přímo doporučovalo, aby dle svých možností navštívili 

archeologické muzeum v 6. třídě, v 7. třídě historickou expozici muzea nebo památník a v 8. 

ročníku se zaměřili na muzeum dělnického hnutí.375 Je zajímavé, že metodická příručka pro 6. 

ročník jasně udává, že s návštěvou muzea mohli počítat jen školy se specifickými 

podmínkami.376 

Po zařazení návštěvy musel učitel dané pobytí naplánovat. Proces zahrnoval volbu historické 

výstavy. V ideálním případě se vybíraly expozice, které souhrnně a celistvě prezentovaly 

dějepisný celek. Učitel měl zvážit, jaké informace žákům předat, ale vyhradil prostor i aktivitě, 

při které žáci na jisté vědomosti přicházeli svou činností a prací s  exponáty. Soustředil se i na 

čas, který byl potřeba k naplnění daného vyučovacího celku. Dále učitel poučil žáky o postupu 

práce v muzeu i s exponáty a důraz se kladl na seznámení žáků s cílem hodiny. 377 Na takové 

návštěvy muzea vzpomíná i jedna z pamětnic, která v tuto dobu navštěvovala základní školu ve 

Staré Boleslavi. Na otázku, zda navštívili kostel, kde byl zabit svatý Václav odpověděla takto: 

„To ne, to vůbec, to jsem teďka chtěla říct, že do kostelů jsme vůbec nechodili. Říkali jsme si o 

tom, ale chodili jsme do katovny, ta byla renesanční a na zámek, ale ten byl v  té době 
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375 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 1. s. 340. 

376 JÍLEK, T.: Metodická příručka k učebnici dějepisu pro 6. ročník základní školy. s. 20. 

377 ČAPEK, V.: Teoretické a metodologické základy didaktiky dějepisu. Díl 1. s. 340, 341. 
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zdevastovaný, tak jsme se chodili koukat na nádvoří, jak vypadají sgrafity” 378 Mnoho 

pamětníků vypovědělo, že ani do kostelů se příliš nechodilo. To potvrzuje negativní vztah 

komunistické strany k církvi a náboženství obecně. Jedna paní učitelka z Neratovic zase 

vzpomínala, že v rámci výuky regionálních dějin navštěvovala ve velkém s dětmi muzea, 

skanzeny a hrady.  

V ideálním případě učitel navštívil před prohlídkou pracovníka muzea a společně promysleli 

program pro žáky. Stejný postup platil například i při plánování historické exkurze. Obecně se 

mělo za to, že výklad v muzeu měl učitel, nikoliv lektor muzea, a to především proto, že 

návštěva muzejních sbírek patřila do běžné výuky a formu i obsah si měl volit sám učitel. 

Samozřejmě se po dohodě mohl podílet na výkladu i lektor 379 Výzkum však ukázal, že jen 

25 % všech výkladů měl v muzeu učitel. Pouze zaměstnanec muzea vedl výklad u 55 % případů 

a ve zbylých 20 % vykládal opět zaměstnanec muzea, ale po předchozí dohodě s  učitelem.380 

Ze zkušeností učitelů a žáků na Mělnicku je zřejmé, že většina nechávala průvodcovství po 

muzeu na lektorovi. Sami pedagogové pak žáky pouze doprovázeli, občas na nějakou informaci 

z lektorova výkladu upozornili. Dále se starali především o kázeň během exkurze. 

Žáci se v muzeu seznamovali s expozicí a spolu s učitelem nebo pracovníkem muzea se v ní 

učili orientovat. Dále se žáci rozdělovali na skupinky, těm se zadaly otázky a žáci na ně hledali 

odpovědi. Někdy se jim promítl film, případně se užil diapozitiv, magnetofonové nebo 

gramofonové pásky. Dále se zodpověděly zadané úlohy a shrnuly poznatky, případně se zadal 

domácí úkol. Žáci poté ještě dostali příležitost dokončit prohlídku expozice.381 Na některých 

školách se vedle dějepisné učebny nacházelo i školní historické muzeum, které mělo za úkol 

prohlubovat názornost dějepisného vyučování, podněcovat a prohlubovat zájem žáků o 

minulost, ale třeba i podporovat návštěvu ostatních muzeí a galerií.382 

Bohužel se ukazuje, že většina žáků v muzeu pouze poslouchala učitelův nebo průvodcům 

výklad bez většího porozumění. Pouhých 13 % žáků si dělalo při výkladu poznámky. Ještě 

méně dětí studovalo texty v muzejních expozicích a vypisovalo z nich informace. Výklad 
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představoval často jedinou formu, která se dala v muzeu podnikat. Na samostatnou práci nebo 

jiné studijní aktivity nebyla většina muzeí uzpůsobena.383 

V prvním ročníku druhého stupně žáci navštívili například Národní muzeum v Praze, kde se 

nacházela výstava k období pravěku. V dalším ročníku jakékoliv muzeum, které se věnovalo 

studiu národních dějin. V předposledním ročníku muzeum Klementa Gottwalda nebo V. I. 

Lenina, které se zaměřovalo na dějiny dělnického hnutí.384 V muzeu V. I. Lenina zhlédla školní 

exkurze filmy o Leninovi – Svět v tento den, Lenin a Evropa nebo V rodišti V. I. Lenina.385 

Právě Národní muzeum nebo muzeum Klementa Gottwalda zmiňovali i naši pamětníci. Na 

Národní muzeum vzpomínají vcelku pozitivně. Na muzeum Klementa Gottwalda už tolik ne. 

Popisovali ho jako ryze komunistické muzeum, kde se nudili, a čas strávený zde příliš neubíhal. 

Návštěvy tohoto muzea potvrzují i kroniky. Například žáci ZŠ Jungmannovy sady se do tohoto 

muzea podívali při příležitostí 55. výročí KSČ.386 

Jak už jsem naznačila, nejenom pro studenty z Mělnicka představovalo hlavní město atraktivní 

destinací pro dějepisné exkurze. V Národním muzeu se mimo jiné nacházela expozice Dějiny 

peněz na území ČSSR, již zmíněné pravěké dějiny, ale i výstava Obrazy národní minulosti, 

která zachycovala vývoj našeho státu od 10. století do dnešních dní. V Národním technickém 

muzeu žáci zhlédli stálou výstavu o dopravě, o rudném a uhelném dole a o fotografii a 

kinematografii. Na ZŠ Jungmannovy sady vyrazili dokonce na exkurzi mezinárodní, a to do 

Berlína, či u příležitosti oslav Slovenského národního povstání na Slovensko. Dále také do 

Rožantu, a to před „Dnem lužických učitelů”. Tyto výjezdy doplňoval tuzemský výlet na 

Řepínsko. Jednalo se o oblast partyzánského hnutí na Mělnicku.387 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo přinést charakteristiku výuky dějepisu v 70. a 80. letech na Mělnicku. 

Konkrétně šlo o srovnání tvrzení dobové literatury, školních kronik a článků z časopisů 

s výpověďmi pamětníků, kteří v tomto období učili nebo studovali v zařízeních základního 

vzdělávání na Mělnicku.  

Pamětníky jsem cíleně vybírala tak, aby pocházeli z oblasti Mělnicka. Především narátory z řad 

učitelů nebylo někdy snadné sehnat, proto jsem zapátrala i v sousedních regionech. Dvě 

pamětnice pochází z Brandýsa nad Labem, dvě z Prahy a jedna dokonce až z Teplic. Jsem 

přesvědčená, že to mému výzkumu neuškodilo, naopak jejich tvrzení korespondují s 

výpověďmi pamětníků pocházejících přímo z Mělnicka.  

Období 70. a 80. let v Československé socialistické republice, j inak nazývané i tzv. 

normalizace, můžeme charakterizovat jako posilování kontroly centrální moci nad společností 

po období tzv. Pražského jara. Strana si obyvatele klonila na svou stranu výstavbou nových 

bytů, ale i kulturních domů, sportovních zařízení nebo sociálními dávkami. Velkou roli hrála i 

televize a pořady v ní uvedené – seriály nebo televizní estrády. Ekonomická situace, průmysl a 

životní prostředí však nebyly v nejlepším stavu. Na Mělnicku probíhala normalizace přesně v 

tomto duchu. Stavěly se nové chemické podniky nebo elektrárny. Rozvíjela se turistika a 

chatařství. Obyvatelé docházeli za zábavou do kulturních domů nebo sportovních zařízení. 

Společně s růstem obyvatelstva se stavěly i nová školská zařízení.  

Když se zaměříme přímo na výuku dějepisu, s jistotou mohu říci, že ji, ale i celou školní 

atmosféru během tzv. normalizace do velké míry ovlivnil tehdejší vládnoucí režim v čele s 

Komunistickou stranou Československa. Po celou dobu tohoto období platily učební osnovy, 

které se během 70. a 80. let celkem třikrát pozměnily. Příliš se však neproměnila jejich struktura 

ani svázanost, kterou učitelům určovaly. Pedagogové si nemohli dovolit látku modifikovat dle 

obrazu svého. Osnovy určovaly i počet hodin, během kterých se musela látka probrat. 

Vzhledem k tomu, že všechny školy v zemi probíraly ve stejném období v podstatě to samé 

učivo, nemohlo se stát, že by učitel nestihl látku projít. Tento systém byl naprosto 

propracovaný. 

Přesto se tyto situace stávaly, i když ne ryze oficiální cestou. Dělo se tak především v posledních 

ročnících základních devítiletých, později základních škol, kde se vyučovaly nejnovější dějiny. 

Ty byly ideologií ovlivněny nejvíce. Velmi se zde protěžovala historie SSSR a dějiny 

dělnického hnutí. Od vzniku SSSR se dějiny prezentovaly jako „skvělé” SSSR a jeho satelity 
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versus „imperialistický” západ, který nás chce poškodit. Musím ovšem konstatovat, že ideologii 

ve škole vnímala pouze menšina žáků. Věci kolem nich byly viditelně ideologicky podbarvené, 

ale uvědomovat si svázanost výuky režimem začali až na střední škole. Základní škola pro ně 

znamenala období dětství a fakt, že musí zdobit nástěnky, oblékat si na výročí pionýrský kroj 

či oslovovat paní učitelku „soudružko“ nevnímali – na rozdíl od většiny jejich učitelů – v této 

době jako úskalí. To až zpětně na střední škole nebo v dospělosti. Bylo tedy zajímavé 

pozorovat, jak se výpovědi učitelů a žáků do velké míry shodují a fakt, že učitelé různé situace 

vnímali již v daný okamžik, ale žáci až zpětně, s odstupem.  

V národních dějinách se kladl důraz na dějiny KSČ, ve velkém se vyzdvihovaly komunistické 

sjezdy. Oblíbeným tématem byl samozřejmě i Vítězný únor a jiné „úspěchy“ komunistické 

strany. Tyto části dějin se učitelům nechtělo vyprávět v podobě, ve které je výuka vyžadovala, 

a proto často končili druhou světovou válkou nebo Únorem 1948. To bylo však s přibývajícími 

roky složitější, protože dějiny šly pořád dál. Dějepis se navíc považoval za výrazně ideový 

předmět, který měl pomáhat k upevňování pozice vládnoucí strany. Učitelé to tedy řešili 

například tím způsobem, že na různé komunistické sjezdy nebo výročí zadaly žákům referáty. 

Vítězný únor nebo rok 1968 a další kontroverzní témata učili velmi stručně a nezabíhali do 

přílišných podrobností. Musím však upozornit, že tímto způsobem výuka probíhala u 

pamětníků, kteří nebyli straně příliš nakloněni, což odpovídá v podstatě všem mým 

respondentům.  Z výpovědí žáků však víme, že učitelé straníci tato témata vykládali poměrně 

podrobně, což žáky přirozeně příliš nebavilo. Většina respondentů potvrdila, že naopak 

problémy, které zřízení mělo, se zmiňovaly jen minimálně a z toho pohledu, že je strana brzy 

vyřešila. Například učebnice se okrajově zmiňují jen o hospodářských problémech. Mohu tedy 

potvrdit, že v této době se dějiny opravdu nepodávaly v plné míře pravdivě. Nelze ovšem říci, 

že by učitelé přímo lhali, spíše některé věci neuváděli, vynechávali.  

Učitelé žákům informace předávali většinou prostřednictvím výkladu a nejvíce se tedy 

uplatňovala frontální výuka. Někteří učitelé se v hodinách snažili o konstruktivistické pojetí 

vyučování, ale tyto metody byly v této době teprve v začátcích a do výuky se dostávaly velmi 

pomalu. Tyto aktivity byly v hodinách výjimečné. 

Významná výročí se do výuky výrazně promítaly. Někteří pamětníci uváděli, že se k těmto 

tématům se v hodinách vraceli každý rok a nezáleželo, co zrovna v hodinách opravdu probírali. 

Jiní tuto povinnost nechávali na škole a každoročních společných oslavách. K těmto událostem 

se vždy vyzdobily nástěnky, na které se kladl velký důraz. Významný den vždy začal hlášením 
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školního rozhlasu s připomínkou dané události. Pojily se s průvody, besedami s pamětníky, 

často se chodilo i na filmy do kina. 

Co se zmíněných učebnic týče, všechny autoři napsali poměrně zhuštěně a nepřehledně. Text 

navíc prolínaly i ideologické výrazy, které museli žáci umět aplikovat, i když jim nerozuměli. 

Tím, že v tomto prostředí vyrůstali, je však dokázali užívat, i když vysvětlit by je neuměli. 

Učebnice pro nižší ročníky na tom byly o něco lépe. V některých autoři tučně vyznačili 

nejdůležitější pojmy a obecně obsahovaly více obrázků. Co se týče práce s nimi, zde se názory 

poměrně různily. Někdo říkal, že s nimi pracoval téměř každou hodinu, někdo minimálně. 

Všichni ovšem využívali otázky k opakování na konci a začátku kapitoly, často v situacích, kdy 

byli někteří žáci zkoušeni. 

Právě znalosti učitelé na Mělnicku ověřovali nejčastěji prostřednictvím ústního zkoušení. 

Zkoušelo se každou hodinu, většinou dva žáci. Oproti tomu dobová literatura uváděla, že se 

volilo spíše písemné zkoušení, které platilo za efektivnější a spravedlivější. Mělničtí učitelé a le 

prověrky psali spíše pro doplnění, někteří písemky z dějepisu nepsali vůbec. Žáci ale věděli, že 

zkoušení probíhá, a připravovali se z hodiny na hodinu. Obecně učitelé popisovali, že žáci v 

této době byli poctivější a pečlivější. Školu brali jako svou povinnost, a tak k ní i přistupovali. 

Samozřejmě i v této době žáci zlobili a vyrušovali, ovšem v daleko menší míře, než je tomu 

dnes. K učiteli chovali respekt, stejně tak rodiče. Na druhou stranu málokterý učitel s dětmi 

navázal bližší vztah. Někteří ano, ale obecně zde spíše panoval hluboce zakořeněný vztah učitel 

– žák.  

V stylu výuky převládal výklad – frontální výuka. Příručky sice doporučovaly aplikovat do 

hodin problémovou výuku nebo skupinovou práci a další, ale tyto metody byly v této době 

teprve v začátcích a ve výuce se uplatňovaly zřídka. V hodinách měl drtivou většinu času slovo 

pedagog, diskuse nebo příliš zvídavé otázky se nepovažovaly za žádoucí. Pokud už student 

otázku vznesl, což bylo opravdu výjimečné, učitel ji pouze diplomaticky glosoval . Žádný z 

mých pamětníků nechtěl mít problémy a rozebírat s dětmi nepovolená témata si nikdo nemohl 

dovolit. Přímo v hodinách se nejčastěji jako pomůcky využívaly mapy, časová přímka a obrazy. 

Nejméně filmy, se kterými se žáci setkali převážně v kině. Filmy, které se zde promítaly, byly 

téměř vždy ideologické, budovatelsky zabarvené. Učitelé je následně s žáky v hodinách už 

nerozebírali. Pedagogové se věnovali rovněž regionální historii, kde se ideologické hledisko 

projevovalo minimálně. Poměrně často se jezdilo na historické exkurze.  

Závěrem bych ráda řekla, že si uvědomuji problematiku orální historie tkvící ve faktu, že 

pamětníci si postupem času mohou vzpomínky vybavovat jinak, než se staly, mohou 
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vyzdvihovat vlastní podíl na dané věci nebo se vidět v lepším světle. Z tohoto důvodu jsem po 

celou dobu výpovědi respondentů porovnávala s literaturou a vzpomínkami pamětníků 

navzájem a sledovala, do jaké míry se liší. Mohu proto vypovědět, že vzpomínky se vzájemně 

v obecné míře neodlišovaly. Někdo používal učebnice více, jiný méně. Na nějaké škole 

využívali jiné typy pomůcek než na druhé, promítali filmy i ve třídě, někde ne. Nějaký učitel 

se snažil ve výuce o skupinovou práci, někdo vyučoval ryze frontálně. Drobné odchylky tohoto 

typu určitě patrné byly. Co se ovšem týče obecných otázek týkajících se celkové atmosféry 

školy, obsahu výuky, rozebírání kontroverzních témat atd., učitelé vypovídali v podstatě 

jednotně. Musím ovšem uvést, že žádný z mých narátorů nebyl členem komunistické strany, 

což se jistě do výpovědí a výsledků promítlo. Dobové metodické příručky se s výroky 

pamětníků rozcházely určitě více. Zde jsem brala v potaz, že některé věci uváděla literatura 

v idealistickém světle, tedy tak, jak by dle dobových směrnic měla výuka vypadat, ne jak 

skutečně vypadala. Proto se domnívám, že se mi zdárně a pravdivě podařilo zdokumentovat, 

jak probíhala výuka dějepisu na Mělnicku v 70. a 80. letech 20. století. 
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Seznam zkratek 

ČSAD - Československá státní automobilová doprava  

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČSR – Československá republika 

JZD – Jednotné zemědělské družstvo 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu 

MěNV – Městský národní výbor 

MNV – Místní národní výbor 

NDR - Německá demokratická republika 

OV KSČ – Okresní výbor Komunistické strany Československa 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

SNP - Slovenské národní povstání  

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

SSM - Socialistický svaz mládeže 

SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy 

VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce 

ZŠ – Základní škola 

ZDŠ – Základní devítiletá škola  
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Seznam příloh 

Příloha 1 – Rozhovory s pamětníky – otázky pro učitele 

Příloha 2 –  Rozhovory s pamětníky –  otázky pro žáky



 

Přílohy 

Rozhovory s pamětníky – otázky pro učitele 

Pedagogická kariéra 

Proč jste si jako svůj obor vybral/a právě dějepis? 

S jakou kombinací jste dějepis vyučoval/a? 

Kde jste studoval/a a jak vzpomínáte na svá vysokoškolská léta? 

Jak probíhala výuka na vysoké škole? Vzpomínáte si, jaké jste měl/a předměty?  Co Vás 

profesoři naučili? 

Vzpomenete si na nějakého konkrétního profesora, který Vás ovlivnil? Proč? 

Myslíte si, že pedagogické fakulty byly v té době dobře nastavené? Naučili Vás pedagogové 

jak učit? 

Učil/a jste po celý život na jedné nebo na více školách? Pokud na více, jak moc se jednotlivé 

školy lišily? 

Jaké období jste vyučoval/a nejraději a jaké nejméně rád/a? Proč? 

Metodika dějepisu 

Obecně je dáno, že dějepis měl na druhém stupni základních škol dvouhodinovou časovou 

dotaci, stejně jako dnes. Myslíte si, že je to dostatečné? 

V roce 1978 se změnil školský systém. První stupeň se nyní skládal pouze z 1. – 4. ročníku, 

druhý stupeň z 5. – 8. ročníku. Ovlivnila tato skutečnost nějakým způsobem Váš styl vyučování. 

Popřípadě jaký formát Vám vyhovoval více? Rovněž se mělo dbát více na vyučování 

moderních dějin, dalo se to v praxi splnit? 

Osnovy se zároveň zmiňují, že v hodinách se mohou používat jen schválené pomůcky. Jaké to 

byly? A jaké naopak bylo zakázáno používat? 

Dával se důraz na tvorbu časové přímky? 

V osnovách se píše, že podstatnou část učiva by měli studenti vykonávat ve škole. Bylo tomu 

tak, nebo měli hodně domácích úkolů i na doma? 



 

Používali jste v hodině učebnice? Pokud ano, jak byste je hodnotil/a? Byly dobře, přehledně 

napsány? Bylo tam hodně/málo obrázků? Jaký byl text? Jak byste hodnotila objem a kvalitu 

informací.  

V jedné z učebnic jsem snad na každé stránce našla mapu vztahující se k danému tématu. Byl 

v této době kladen velký důraz na to, aby studenti uměli pracovat s mapou? Pracovalo se 

v hodině s mapami? 

Rovněž snad každá učebnice obsahuje poměrně velké množství otázek, určitě více, než je tomu 

u dnešních učebnic. Pracovali jste s těmito učebnicovými otázkami? 

V pedagogických studiích se píše, že dobové učebnice obsahovaly až příliš pojmů. Jak to 

vnímáte vy? Je to dle vás dnes lepší? 

Co si myslíte o výchovném působení učebnic? Měly na žáky nějaký efekt z výchovného 

hlediska? 

Jaké metody jste v hodině používal/a? (vyprávění, výklad,  žáci pracovali sami, žáci opisovali 

text jako zápis, žáci pracovali s nějakým historickým materiálem) 

Už v této době panoval názor, že daleko efektivnější a lepší by bylo, kdyby žákova práce 

v hodinách dějepisu připomínala práci historika v archivu – že by si informace vyhledával sám. 

Jak jste to měl/a vy? 

Pracoval/a jste s mimoškolními zdroji informací – dětské a mládežnické časopisy, rozhlasové 

a televizní pořady, knihy? 

Pracovali žáci samostatně s historickými prameny a literaturou? 

Uplatňoval/a jste ve svých hodinách mezipředmětové vztahy? Například s občanskou naukou, 

přírodopisem atd.? 

Jezdili jste s žáky na dějepisné exkurze? Popřípadě kam. 

Zaměřovali jste se i na regionální historii? Pokud ano, jak se zde prolínalo marxistické hledisko.  

Upřednostňoval/a jste písemné hodnocení nebo ústní zkoušení? 

Měli jste odbornou učebnu dějepisu? Pokud ano, jak to v ní vypadalo a co zde bylo za pomůcky? 

Byly zde například kostry, nástroje, stroje, stavby, listiny, obrazy, dokumenty, mapy či 

nahrávky projevů a staré skladby? 



 

Dočetla jsem se, že nejrozšířenějším typem vyučování je tzv. výkladově-reprodukční druh 

vyučování. Používal se v hodině? Sáhla jste někdy i po jiném typu, například po problémovém 

vyučování? 

Jak probíhalo zapisování zápisu do sešitu? Diktoval/a jste ho, psal/a na tabuli nebo promítal/a  

předpřipravený zápis pomocí zpětné projekce? 

Zápis jste dával/a po kratších nebo delších celcích? Býval součástí zápisu i úkol? 

Kreslili si žáci do sešitu i vlastní obrázky nádob, zbraní, oděvů nebo například schéma bitvy?   

Vliv režimu 

Jak se na výuce dějepisu, dle Vás, projevily v obecné rovině tehdejší poměry? 

V kronikách jsem nenašla jakékoliv bližší zmínky o hodinách dějepisu. O ostatních předmětech 

se ovšem kroniky alespoň v krátkosti zmiňují. Je to náhoda nebo to mělo konkrétní důvod?  

Rovněž se kroniky zmiňují, že veškeré předměty prolínaly blížící se sjezdy KSČ, výročí KSČ 

a osvobození sovětskou armádou. Jak se dotýkaly dějepisu? Jak se o těchto událostech učilo?  

Konaly se například dějepisné olympiády? V kronikách jsem našla zmínky o mnoho soutěžích 

a olympiádách, ale žádná se nevztahovala k dějepisu. 

Dával se v hodinách důraz na to, aby studenti projevovali hrdost ke svému „socialistickému 

původu/vlastenectví“ ? 

V dobové literatuře se píše, že dějepis přispívá k výchově třídní, proletářské stranickosti i 

k základům marxistického-historického myšlení žáků? Myslíte, že to byla pravda? 

Píše se rovněž, že metoda výuky byla historicko-materialistická. Co si pod tím mám přesně 

představit? 

Dějepis se prý spojoval se životem skrze myšlenku třídního boje. Vnímala jste to tak rovněž?  

Výuka dějepisu – konkrétně 

Z časového hlediska – jakému tématu se věnovalo nejvíce času, jakému naopak nejméně? 

Zaměřoval/a jste se spíše na československé dějiny nebo na světové? 

Dával se během vyučování nějaký větší důraz i na slovenské dějiny s ohledem na to, že jste byli 

jeden stát? V učebnicích je Slovensku dávám poměrně velký prostor ve srovnání s dnešními 

učebnicemi. Jak se to v praxi dalo zvládat? 



 

Jak se do dějepisu prolínaly náboženské otázky? 

Jakou roli ve vyučování dějepisu mělo SSSR a historie této země? 

Jak se učila druhá světová válka a především osvobození Československa? Mohla vůbec 

padnout zmínka o amerických vojácích? 

Zmiňoval se v hodinách i Marshallův plán, který jsme kdysi na poslední chvíli odmítli? 

Do jaké míry/hloubky se učilo o vzniku Spojených států amerických 

Připouštělo se, že i socialistické zřízení má problémy? Například centrální plánování výroby, 

či měnová reforma v roce 1953. 

Jak se učil rok 1968? Připouštělo se, že velká část obyvatel s okupací nesouhlasila? 

Učilo se o politických procesech v 50. letech?  

V kronikách se píše, že se hodně slavilo výročí VŘSR, Vítězného února nebo založení SSSR. 

Jak se tyto události promítaly do hodin dějepisu? 

Od probrání tematického celku VŘSR se mi zdá, že veškeré další dějiny se nesou v duchu - 

,,skvělé“ sovětské Rusko a pracující lid versus imperialističtí vykořisťovatelé. Je to správný 

pocit?  

Souvisel například i průvod Prvního máje s hodinami dějepisu? 

Jak se Vám vyučovalo o Vítězném únoru? V učebnici se tato událost popisuje poměrně 

podrobně v kontextu toho, že pracující lid zvítězil a porazil ty, kteří chtěli vrátit Československo 

na stranu kapitalismu. 

Dočetla jsem se, že se hromadně žákům druhého stupně promítali i historické filmy. Diskutovali 

jste při podobných příležitost o filmu i při hodinách dějepisu? 

V osnovách pro ZDŠ se píše, že by se měly ve velké míře uvádět příklady historických 

osobností. Do jaké míry se to v praxi dalo splnit?  Například přínos K. Marxe, B. Engelse a V. 

I. Lenina.  

Jak se vyučovalo období husitství?  V učebnicích jsem si všimla, že do tohoto tématu je dáváno 

více ideologických výrazů, než do jiných. 

Jak jste pracoval/a s výrazy jako imperialistický, protilidový, dělnický atd. Bylo vůbec reálné 

s těmito výrazy pracovat?  



 

Rovněž jsem se dočetla, že se pracovalo s takovými prameny jako Kronika zbraslavská, Život 

Karlův, Majestas Carolina, zakládací listiny pro města od Přemysla Otakara II, spisy Jana Husa 

atd. Pracoval/a jste se zmíněnými prameny i vy? 

Dějepis ve škole 

Jaký přístup mělo vedení k výuce dějepisu? Chodili na namátkové kontroly, aby  se přesvědčili, 

že se dějepis učí ideologicky správně? 

Chodily Vám do hodin hospitace? Pokud ano, na co se zaměřovaly především? 

Měli jste i nějaká pedagogická školení?  Např. jak moderně učit, pomocí jakých metod, forem 

atd.? Píše se rovněž, že kromě odborných školení mají učitelé i „ideově politické“ vzdělání? 

Jak toto vzdělávání probíhalo.  

V kronice se rovněž píše, že společenskovědní předměty by měli učit striktně kádroví učitelé, 

nejlépe členové strany. Jak to v praxi fungovalo?  

Měli jste na škole i předmětové komise? Pokud ano, byly pro dějepis samostatné nebo společné, 

například v rámci společenskovědních předmětů. Jakou plnily funkci? 

Cítil/a jste v průběhu své kariéry, že se výuka dějepisu uvolňovala? Např. byla možnost otevřít 

témata, která byla dříve tabu? 

Dějepis a žáci 

Jací byli v této době žáci? Jak se Vám v tomto období obecně učilo?  

Jaké období z českých dějin je podle Vás bavilo nejvíce? 

Jak byste porovnal/a žáky tehdy a žáky nyní? Vidíte velké rozdíly? 

Jakou část výuky měli podle Vás nejraději? Klasické vyprávění o dějinách nebo spíše osudy 

historických postav? 

Pracovali žáci rádi ve skupinách, s didaktickými pomůckami anebo raději seděli a poslouchali 

výklad? 

Ovlivňovali jejich myšlení rodiče? Setkal/a jste se někdy se situací, že žák se př ihlásil a řekl, 

že tatínek mu říkal, že ta a ta situace se odehrála jinak. Jak jste tyto situaci řešil/a?  

Měli žáci i jiné zvídavé otázky, které se vymykaly tehdejší ideologii? Jak jste tuto situaci 

řešil/a? 



 

Popř. měl/a jste s žáky uzavřenou nějakou „tajnou“ smlouvu, že jste jim občas řekl/a i něco 

neoficiálního a oni nic neřekli?  

Pokud jste jezdili na dějepisné exkurze, bavili žáky? 

Měl/a jste ve třídě nějakého žáka, kterého dějepis bavil natolik, že ho šel potom studovat? Nebo 

že za Vámi chodil i po hodinách a rozmlouval s Vámi na probírané téma? 

Měl/a jste ve třídě žáky „velkých zvířat“ ? Musela jste si kvůli nim dávat pozor?  

Měl/a jste někdy potyčku s nějakým rodičem? Popřípadě i učitelem kvůli stylu Vaší výuky? 

Nebo kvůli něčemu jinému?



 

Rozhovory s pamětníky - otázky pro žáky 

Úvod 

Jak jste prožíval/a tuto dobu a jak na ni dnes vzpomínáte? 

Jaký máte vztah ke škole a vyučování v tomto období? 

Bavil Vás dějepis jako předmět? Proč ano, proč ne? 

Jací se Vám učitelé na dějepis tenkrát zdáli, například i ve srovnání s učiteli jiných předmětů?  

A co ostatní společenskovědní předměty (občanská nauka, český jazyk), jak jste je vnímal/a?  

Jaká panovala ve škole atmosféra?  

Jak vzpomínáte na spolužáky? 

Jak jste trávili volný čas? 

Chodili jste do SSM nebo Pionýra? Jaké to tam bylo? 

Prožívali jste nějak Palachův týden, nebo jinou postupnou změnu režimu v roce a před rokem 

1989, jak se to vyvíjelo? 

Kladli jste květiny k památníku sovětského přátelství, nebo recitovali básně na různé významné 

dny atd. Jak jste tyto akce vnímal/a? 

Museli jste k významným komunistickým výročím připravovat referáty, případně je i přednášet 

před třídou? 

Museli jste absolvovat společensky angažované soutěže typu plnění Fučíkova odznaku 

zdatnosti nebo Strážnice Marušky Kudeříkové? 

Metodika dějepisu 

Jak probíhala výuka? 

Měli jste raději ústní nebo písemné zkoušení? Jak se vlastnosti ověřovaly více? Popřípadě 

ověřovaly se i jinou formou? 

Podněcovali Vás učitelé k přemýšlení o historii? 

Dbali učitelé na to, abyste měli v sešitech výpisky, nebo spíše na to, jak látku ovládáte? 

Jaké metody se v hodině používaly? (vyprávění, výklad, pracovali jste sami, opisování textu 

jako zápisu, práce s historickým materiálem) 



 

Obsah výuky dějepisu 

Jaké období dějin Vás bavilo nejvíce? 

Měl/a jste raději vyprávění o historických postavách nebo klasický výklad dějin? 

Bavili jste se o dějinách i doma? Stalo se třeba, že Vám rodiče řekli něco jiného než učitelé? 

Pokud ano, jak jste s tím naložili. 

Vnímáte, že se dával důraz spíše na národní, nebo světové dějiny? 

Jakou úlohu hrála ve výuce dějepisu historie SSSR? 

Jak se na výuce dějepisu, dle Vás, projevily v obecné rovině tehdejší poměry? Uvedl/a byste i 

nějaký konkrétní příklad? 

Jak moc se lišila výuka moderních dějin od výuky dějin starších?  

Připouštělo se, že i socialistické zřízení má problémy? 

Jak moc se lišil výklad událostí roku 1968 od skutečnosti?  

Zmiňovaly se i politické procesy v 50. letech? 

Jak se vyučovalo období husitství? 

Jak se do hodin promítala  „vedoucí“ role KSČ?  

Jak jste se připravovali na průvody Prvního máje, oslavy VŘSR atd. Jak tyto oslavy probíhaly?  

Jak jste rozuměli pojmům jako dělnický, protilidový, imperialistický, vykořisťovatelský atd.?  

Stalo se někdy, že jste ve třídě řekli něco, co bylo „protirežimní.“ Jak na to učitelé a třída 

reagovali? 

Měli jste s učiteli nějakou „tajnou smlouvu“, že oni občas řekli něco, co bylo proti režimu a vy 

jste to neřekli? 

Po revoluci se objevovala hesla směřující k učitelům  „Už nám nemusíte lhát.“ Vnímáte to tak 

rovněž? 

Prostředky výuky dějepisu 

Pamatujete si, s jakými pomůckami jste ve škole během výuky dějepisu pracovali? 

Pracovali jste s mapami nebo časovou přímkou? 

Měli jste i domácí úkoly z dějepisu? 



 

Jak hodnotíte tehdejší učebnice dějepisu? Například i ve srovnání se současnými učebnicemi 

(text, obrázky, otázky atd.) Pracovali jste s nimi hodně? 

Vybavujete si, že byste v hodině pracovali i s časopisy, rozhlasovými a televizními pořady, 

knihami, nebo třeba s historickými prameny? 

Kam jste jezdili na dějepisné exkurze? Jak na ně vzpomínáte? 

Měli jste odbornou učebnu dějepisu? Jak to v ní případně vypadalo? 

Jak jste ve škole se spolužáky vnímali úlohu nástěnkáře? Byla to čest? 

 

 


