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Diplomant předkládá práci, jejímž základem je analýza vybraných učebnic Občanské výchovy na 2.  
stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií zaměřená na míru zastoupení, 
prezentační  úroveň a pedagogickou kvalitu vlastivědného učiva.  Provádí  ji  poté,  co nastínil  vývoj 
postavení Občanské výchovy v českém školství a představil vlastivědný obsah vzdělávacích oblastí a 
oborů.  Velkou  pozornost  také  věnuje  významu  učebnic  a  jejich  ve  vzdělávání,   zamýšlí  se  nad 
současným stavem výzkumu a evaluace učebnic a představuje kompletní seznam učebnic občanské 
výchovy po roce 1989.

První kapitola „Vývoj postavení Občanské výchovy v českém školství“  nastiňuje historický vývoj 
vlastivědných  a  občanských  témat  v souvislosti  s vývojem  českého  školství  obecně,  zavedení 
samostatných předmětů Vlastivěda a Občanská výchova, vývoj a změny jejich obsahů a cílů až do 
roku 1989. Dále se autor pokusil vymezit  vývoj po tomto roce, který vedl k reformě vzdělávacího 
systému.  Zaměřuje  se  zejména  na  vyvíjející  se  postavení  Občanské  výchovy,  které  zkoumá  a  
z hlediska  vzdělávacích  obsahů  a  výstupů  a  z hlediska  jejího  místa  v současné  školské  reformě. 
Zmiňuje i pohled na výchovu k občanství v mezinárodním srovnání. Autor v závěru kapitoly píše o 
výchově k občanství ve vztahu k hodnotám české společnosti, kde konstatuje, že klesá význam hodnot 
veřejného a občanského života a hodnot mezilidských vztahů. Vzhledem k tomu, že celou svou prací 
dokazuje nezbytnost zastoupení vlastivědné složky v obsahu výchovy k občanství, nabízí se otázka, 
jak vlastivědný obsah může pomoci výchově k občanství ve zlepšení tohoto stavu. 

Druhá kapitola „Vlastivěda a vlastivědný obsah vzdělávacích oblastí“ představuje tento obor a čtenář  
si může udělat ucelený obraz o významu vývoje vlastivědy a historické vlastivědy  pro školní pojetí  
výuky tohoto oboru. Kapitola je zároveň účelným uvedením do další části diplomové práce – vlastní  
analýzy učebnic občanské výchovy.

Třetí kapitola „Učebnice Občanské výchovy po roce 1989“ – zde je namístě vyzdvihnout autorovu 
větu  ze  str.  61:  „  …  považuji  učebnici  přinejmenším  ve  velké  většině  vzdělávacích  oblastí  za  
nepostradatelnou.“  Pozitivně  lze  hodnotit  podkapitoly v nichž  představuje  učebnice  jako  edukační 
médium a  současný stav výzkumu a evaluace učebnic obecně (str. 58 – 82).

Další část práce – zejména provedená analýza vybraných učebnic, je dokladem toho, jak stěžejní jsou 
pro žáky a jak je konkrétně pro Občanskou výchovu těžké výbornou učebnici napsat. Autor velmi 
precizně provedenou analýzou a porovnáváním vyzdvihl skutečné nedostatky současných učebnic. Je 
pozitivní,  že  se  zaměřil  i  na  jejich  přednosti  (učebnice  nakladatelství  Nová  škola)  jako  snahu  o 
interdisciplinaritu, o využití průřezových témat, o grafickou podobu, o vyváženost apod. (Další viz  
např. na str. 114) 
Správně  vyslovuje  pochybnosti  o  přístupech  k některým  tématům,  jako  např.  k tématům 
multikulturním a (co bylo pro jeho práci stěžejní) historickým. 
Stejně tak správně upozorňuje na problém „komunikace“ učebnice se žákem – jeho kritika úkolů a 
námětů k dalším činnostem je oprávněná.



Autor sám zmiňuje ve své práci, aktuálnost a tedy často se měnící realitu témat občanské výchovy,  
v Závěru na str. 120 zmiňuje „nízkou míru využívání veřejně dostupných statistických údajů, což vede 
k neaktuálnosti či nesprávnosti informací“. Učebnice je tištěné médium, které je vydáváno na dobu 
minimálně  šesti  let  (platnost  doložky MŠMT).  Neuškodilo  by  jí  více,  kdyby  v ní  autoři  uváděli 
statistické  údaje,  které  zastarávají  rychleji,  než  je  doba  platnosti  učebnice?  Nemůže  to  být  jeden 
z důvodů,  proč  se  autoři  těmto  údajům  vyhýbají?  Řešení  samozřejmě  existuje.  Jaké  by  navrhl 
diplomant?

Diplomant prokazuje dobrou orientaci v dosavadních výzkumech a vývoji oborů výchova občanství a 
vlastivěda.  Hluboké zaujetí  pro historii  je  základním předpokladem zaměření  jeho práce.  Význam 
historie, vlastivědných témat pro výchovu občana v rámci vzdělávacího oboru výchova k občanství je 
neoddiskutovatelný. Závěry, k nimž autor dochází na základě analýzy a porovnávání učebnic OV, že 
tato témata jsou v nich nedostatečně, nebo formálně zastoupena, úkoly, které se k nim vztahují, pouze 
v malé míře přispívají k intenzivnějšímu rozvíjení historického vědomí žáků a tím méně k rozvíjení 
pozitivních vztahů k místu, odkud žáci pocházejí, mohou pomoci nejenom učitelům v tom, aby si tyto 
nedostatky učebnic uvědomili a snažili se je ve výuce kompenzovat, ale mohou pomoci především 
autorům učebnic dalších, aby zvážili svou koncepci. 

Diplomová práce dosahuje dobré úrovně i po stránce jazykové a stylistické. Je dobře strukturována, 
logická výstavba celého textu svědčí o odborných znalostech autora stejně jako o jeho schopnostech 
promýšlet témata a problémy vybraného oboru. Použitá odborná literatura a další informační zdroje 
jsou  v souladu  s dosavadním  stavem  vlastivědného  oboru,  učebnic  občanské  výchovy  a  situací 
výchovy k občanství v současné škole.

Náměty a otázky k obhajobě: 
1. Autor  svou analýzou učebnic  dokazuje  minimální  nebo ne správné uvádění  vlastivědného 

učiva  v učebnicích  občanské  výchovy.  Zamýšlel  se  nad  tím,  kde  je  hranice  opačná,  tedy 
hranice, kdy už by učebnice občanské výchovy suplovala učebnici dějepisnou? Jaké co do 
uvedení a v jakém rozsahu by mělo být vlastivědné a historické učivo zastoupeno v učebnicích 
občanské výchovy?

2. Zamýšlel se autor nad prací učitele s učebnicí? Jaká by podle něj měla být? Vidí problém v to, 
že  učebnice  nakladatelství  Nová  škola  není  doplněna  metodickou  příručkou?  Jak  hodnotí 
metodické příručky učebnic občanské výchovy nakladatelství Fraus?

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Navrhované hodnocení:  výborně

V Praze 9.5.2011 Mgr. Ivana Havlínová
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