
Posudek diplomové práce

ing. Martin Havlice: Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ 

po roce 1989

Diplomant pro sovu práci prostudoval a zpracoval obdivuhodnou šíři pedagogických 

dokumentů platných v průběhu 20. století. Úspěšně vystihuje významné faktory, souvislosti a 

mezníky vývoje obsahu vzdělávání v oblasti občanské výchovy. 

Pracuje s historickými dokumenty, stejně jako s nejnovější literaturou včetně informací 

získaných ze současných výzkumných zpráv pedagogického výzkumu. Diplomant dosáhl 

největšího úspěchu právě v prvních dvou kapitolách zaměřených na obsah vlastivědného 

vzdělávání. Kvalitně zpracovaná je také kapitola věnovaná výzkumu učebnic. I zde diplomant 

pracuje s nejnovější literaturou a s ohledem na současný vývoj výzkumu učebnic poukazuje 

na význam sledování a porovnávání učebnic jako významného faktoru ovlivňujícího kvalitu 

vzdělávacího procesu.

V praktické části diplomant vyhledává a analyzuje historická témata vybraná a zpracovaná 

pro cíle vlastivědného vzdělávání. Zde se projevuje problém popsaný v teoretické části. 

Vlivem realizace kurikulárních reforem dochází k marginalizaci vlastivědného učiva 

v předmětu občanská výchova. Přestože na učebnicích z 90. let je možné ukázat rizika 

tradičního, s jistou dávkou setrvačnosti prezentovaného učiva a předkládání výrazně 

stereotypního pohledu na národní dějiny, učebnice platné v současné době jsou natolik 

stručné, že se zde sledované jevy projevují v daleko menší míře. Přes popsané problémy 

diplomant sleduje vybrané současné učebnice a identifikuje zde problematická sdělení. 

Ukazuje tak, že i učebnice, které se z holistického pohledu jeví jako vhodné, při 

systematickém zkoumání prokazují tendence k desinterpretacím. Autor práce zde identifikuje 

desinterpretace, které se v učebnicích vyskytují opakovaně.  

Přes omezení stereotypů v učebnicích zůstává otázkou smysl takto okrajově pojaté 

vlastivědné složky občanské výchovy. Diplomant ve své práci výše naznačené tendence ve 

své práci identifikuje, dokládá v odkazech, komentuje v poznámkovém aparátu a v hlavním 

textu fundovaně, v souvislostech interpretuje. 

Hodnotím práci jako kvalitně zpracovanou a navrhuji hodnotit jako výbornou.

Otázka k obhajobě:
Uveďte svůj názor na význam aktuálního pojetí vlastivědné složky ve výchově k občanství.
Jaká doporučení byste pro práci s vybranou učebnicí měl?

V Praze 9. 5. 2011 ing. Michaela Dvořáková


