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Historické myšlení žáků primární školy

Diplomantka předkládá práci, která se zabývá v našem prostředí málo zpracovaným, ale 

problematickým tématem výuky historie v primární škole.

Přestože v pojetí a rozsahu výuky historie došlo v české základní škole za posledních 40 let 

k několika zásadním změnám, neexistuje opora v práci výzkumníků, která by se podrobněji 

předpoklady a dopady těchto změn zabývala.

Stejně jako velká část učitelů primární školy si i diplomantka uvědomuje rozpor mezi 

rozsahem učiva vyžadovaným pedagogickými dokumenty, zájmy žáků a vzdělávacími 

výsledky.

Proto se diplomantka na základě zahraniční zkušenosti tématu ujímá a velmi systematicky 

zpracovává české práce k tématu a samozřejmě významné, nejčastěji citované práce 

zahraniční z anglicky psané produkce. 

Rozporem této práce je, že má plnit několik cílů zároveň. Seznámit s mírou zpracování 

problematiky u nás i v zahraničí, navrhnout úlohy, které by prohlubovaly historické myšlení 

žáků, v tomto případě se jedná o úlohy inspirované konstruktivistickými přístupy, a zároveň 

výzkumně ověřit, jakým způsobem žáci s úlohami pracovali a jaký dopad na ně řešení úloh 

mělo. Rozsah cílů je tak velmi široký a jejich splnění by odpovídalo jinému typu práce než 

práci diplomové.

Co se týče zpracování teoretických kapitol k psychologickým východiskům a k historickému 

myšlení, oceňuji poctivou práci diplomantky a míru porozumění problematice, které se 

dopracovala.

Další cíl – příprava úloh, prohlubujících historické myšlení žáků primární školy - si vyžádal 

veliké úsilí, náročnou didaktickou a technickou přípravu. Realizace, kdy diplomantka 

organizovala práci ve třídě, zaznamenávala si významné podněty od žáků a  spolupracovala 

s třídní učitelkou v roli pozorovatele, byla také velmi náročná a diplomantka se jí zhostila 

vynikajícím způsobem. 

Zpracovávání výsledků práce žáků, záznamy pozorování a utřídění postřehů pak bylo 

podkladem ke splnění dalšího cíle a to cíle výzkumného.

Diplomantka zvládla mimořádně zdařile praktickou část své práce a získala z ní zajímavé 

podněty pro závěrečnou část vyhodnocení experimentu.  



V diskusích k experimentu a v závěrečné části práce se pak projevují jisté nedostatky, které 

poukazují na malou připravenost studentů učitelství řešit výzkumné úkoly. Diplomantka sice 

v rámci svého studia absolvovala kurs pedagogického výzkumu, ale jeho zaměření se omezilo 

na výzkum kvantitativní. Domnívám se, že vlivem nedostatku možností seznámit se se 

zprávami kvalitativně zaměřených výzkumných prací, diplomantka nevytěžila všechny 

možnosti, které její práce nabízela. Vlivem kvantitativně orientovaných přístupů se tak 

diplomantka potýká s potřebou dokazovat potvrzení hypotézy. Při spolupůsobení  velkého 

zaujetí pro konstruktivisticky zaměřené úlohy se pak v závěru práce ukáží poněkud nadsazené 

závěry o prokázání účinnosti ověřovaných metod. 

Tolik k nedostatkům práce. Celkově hodnotím práce jako velmi přínosnou, poctivě a 

s hlubokým porozuměním zpracovanou. 

Práce plní všechny požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji proto k obhajobě.

Otázka k obhajobě: Vysvětlete rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním způsobem 

zpracování dat. 

Poukažte na přínos své práce ve smyslu kvalitativního zpracování experimentu. 
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